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Forord

World Archery 
Trenerhåndbok nivå 2





Beste hilsninger.

Uğur Erdener
World Archery's President

Forord

Kjære trenere,

Som WORLD ARCHERY president er jeg veldig fornøyd med andre nivå 
av trenerhåndboken. For å få vår sport frem- og oppover, må trenerne jobbe 
med utøverne og til dette arbeidet trengs riktig verktøy.

Suksessen av "Trenerhåndbok nivå 1" har vist at det er et meget stort 
verdensomspennende behov for denne type verktøy. Vi er overbevist om at 
nivå to vil oppfylle samme formål og vil gjøre det mulig for bueskyttere å 
avansere i alle våre medlemsforbund.

Skapelsen av denne håndboken var bare mulig takket være arbeidet til 
World Archery's trenerkomité under ledelse av Ken Bearman og hans to 
kolleger Kim, Yung Tak og Josef Preisser. Vi må også huske alle de andre 
trenerne som har redigert og anmeldt korrektur, alle sammen fortjener 
berømmelse av denne utgaven. En spesiell takk må også rettes til vår 
utviklings- og utdanningsdirektør Pascal Colmaire.

Sist men ikke minst vil jeg takke World Archery's visepresident Bob Smith 
og Hacettepe trykkeriavdeling for enorm innsats i ferdigstillelsen av denne 
håndboken.



jære trenere, 

•	

•

•

•

Beste hilsninger,

Tom Dielen
World Archery's General sekretær

KNår World Archery (FITA byttet navn til World Archery i 2011) ble 
opprettet var det to grunnleggende mål. Etablering av grunnleggende regler 
på verdensbasis og utvikling av sporten. Til reglene trengtes en regelbok og 
denne boken har eksistert siden starten av World Archery (FITA) i 1931.

Men World Archery måtte vente til 2002 for å få sin første trenerhåndbok 
for nivå én. I 2007 ble vi klar til å produsere andre nivå av trenerhåndboken 
og begge disse håndbøkene er essensielle for utviklingen av sporten.

Dette viser også at Bueskyting har progresjon uten disse håndbøkene, men 
det finnes flere grunner til at vi trenger dem likevel:

For å hjelpe nye eller mindre medlemsforbund som ikke har ressurser til 
å utvikle slike verktøysett.

Å bistå eksisterende medlemsforbund i å garantere konsistensen i 
hvordan bueskyttere blir utdannet og redusering av tidlig "drop-out" 
som er et problem i mange tilfeller.

For å hjelpe, ved å gi noen nye måter å utdanne bueskyttere på.

For å utvikle andre disipliner av bueskyting som kanskje ennå ikke har 
vært kjent i alle våre medlemsforbund.

Vi håper at denne boken vil bidra til å utvikle trenerskaping av sporten vår 
og World Archery har ikke intensjon om å si at dette er den eneste måten. I 
bueskyting er det flere måter å lykkes i å treffe 10'ern og så lenge det er en 
trygg og sunn måte kan vi bare oppmuntre deg i din tilnærming.

Nyt lesingen. 
Bruk dette verktøyet og det viktigste:
LÆR DET TIL SÅ MANGE MENNESKER SOM MULIG. 



Beste hilsninger,

Ken Bearman
Leder – World Archery's trenerkomité

Jeg har hatt æren av å være en del av utviklingsteamet som har produsert 
World Archery's "Trenerhåndbok nivå 2" eller "middels nivå" som vi har 
lært å kjenne den. Nå har jeg gleden av å introdusere dette produktet til deg.

Detaljene i denne veiledningen er bidrag, levert av mange av de beste 
trenerne og bueskytterne fra hele verden og gir en bred oversikt over deres 
tanker og spesialiserte teknikker. Med forfatterne av artiklene som kommer 
fra alle de fem kontinenter, var det mange synspunkter og metoder på 
trenerutførelse og utviklingsprogrammer etc. Teamet som har sortert alle 
dataene, har brukt noen av de forskjellige idéene fra artiklene og 
trenerhåndboken du nå har foran deg, ble det ferdige resultatet. Uansett 
hviket kontinent eller medlemsforbund du tilhører, bør det være noe i denne 
håndboken som vil hjelpe til med utviklingen av trenerutførelsen og som vil 
komme bueskytterne til gode. Etter hvert som treneres/bueskytteres 
ferdigheter utvikles, vil gleden på nivået også øke. Denne gleden vil utvikle 
entusiasme, som så vil bli et utstillingsvindu for bueskyting og bidra til å 
rekrutere mange mennesker inn i sporten vår.

Den tekniske utviklingen av utstyr vokser raskere enn den noensinne har 
gjort før. Vi som trenere må også holde oss à jour med teknologien, som er 
med på å drive scorene høyere og høyere. World Archery-kontoret og 
trenerekomitéen vurderer allerede å utvikle trenerhåndbok nivå 3.

Tilbake til "Trenerhåndbok nivå 2". Jeg vil gjerne takke Pascal Colmaire for 
hans entusiasme i å føre tilsyn med produksjonen av denne håndboken, uten 
hans entusiasme er jeg sikker på at denne håndboken fortsatt ville vært i 
produksjonstilstand. Jeg vil også gjerne takke medlemmene av World 
Archery's trenerkomite som er Kim Hyung Tak -Korea og Josef Preisser -
Sør-Afrika, begge disse trenerne har dedikert mange timers arbeid til denne 
håndboken og jeg takker dem for den tiden de har gitt så villig. Bak i 
kulissene er det også de ansatte på World Archery-kontoret som har hjulpet 
enormt til; Jeg retter min takknemlighet og takk til alle disse menneskene.

Måtte trenerutførelsen bringe deg og dine bueskyttere til målene dere søker.



• Nivå 1:

• Nivå 2:

•

•

• Nivå 3:

Introduksjon

Fører til kompetansen som kreves for å trene idrettsutøvere i 
oppnåelse av de høyeste konkurranseresultater, det vil si å lage 
opplæringsplan og sikre gjennomføringen av den. På dette 
nivået, bør trener være i stand til å gjøre progresjonsrettet 
veiledning på ulike ferdighetsfelt (fysisk, psykisk, teknisk, ...) i 
en forhåndsbestemt varighet (ett år for eksempel).

Fører til kompetansen som kreves for å "perfeksjonere" 
bueskytterferdighet hos bueskyttere som har konkludert nivå 1- 
programmet og som ønsker å:

Bli ekspert i én buedivisjon og i én eller to skyte disipliner.

Starte i noen lokale og regionale konkurranser.

Merk: Trener vet vanligvis ikke hva slags bue eller 
disiplin(er) nybegynnerne vil utøve i fremtiden.

Fører til kompetansen som kreves for å undervise en generisk 
basis av de ulike bueskytingsdivisjonene til nybegynnere.

WA har stor tro på at noe konkurranse innen sertifiseringsprogrammer på 
nasjonale bueskyttertrenere er sundt og kan generere betydelig fremgang i 
trenerutøvelsen.

Land som enda ikke har sertifiseringsprogram, er sterkt invitert til å utvikle 
et, for bruk på nasjonal hjemmebane eller for vekst i klubb. Til dette 
formålet kan de be om godkjenning på bruk av sertifiseringsprogrammet fra 
et annet land eller få "inspirasjon" fra flere.

I tillegg til dette alternativet kan disse landene også bruke materialet til 
trenerutdanning produsert av WA, til sin sertifisering.

WA's trenerkomité startet i 2003 å produsere trenerutdanningsmateriale, 
først en nivå 1 trenerhåndbok. Deretter en Power Point presentasjon for å 
bistå kursinstuktører for autorisering av nye trenere. I 2004 WA's "Håndbok 
for nye bueskyttere" og en nivå 1 trenervideo i 2005. Landene som ennå er 
uten autorisasjonsprogram, er invitert til å bruke disse utdanningsmaterialer 
- hvis disse elementene er relevante til utdanningen av bueskytingstrenere. 
De WA medlemsforbund som ønsker å bruke og/eller oversette noen av 
disse undervisningsmaterialene, bør kontakte WA's kontor. De skal få god 
hjelp.

Det er en glede å avslutte et nytt utdanningsmateriale for trenere: World 
Archery "Trenerhåndbok nivå 2" middels nivå.
Nedenfor finner du prinsippet denne læreplanen er blitt utviklet på.

WA's trenerkomité har identifisert tre nivåer på trenerutdanning, kort 
fortalt er det:



Om.nivå.2,.treners.mål
På nivå 2 skal trenere som regel hjelpe og ta vare på bueskyttere som har 
fullført nivå 1; Som har fått et generisk grunnlag om bueskyting. Disse 
initierte bueskytterne er nå klare til å velge sin egen bueutstyrsdivisjon og 
bueskytterdisiplin; Med andre ord, de trenger hjelp av en trener for å 
spesialisere seg i én buetype (recurve, compound, barebow eller 
tradisjonell) og én eller to bueskytterdisipliner (for eksempel utendørs 
skiveskyting i den varme årstiden og innendørs skiveskyting i den kalde, 
eller utendørs skiveskyting og Feltbueskyting).

Modul.format
Ut fra sensibiliteten i hans/hennes klubb, vil treneren trenge en trener-
spesialisering som oppfyller ønsket om spesialisering fra bueskytterne 
treneren skal ta vare på. Dette er grunnen til at WA's trenerekomité har 
presentert denne læreplanen i forskjellige moduler, dermed kan trener-
utdanningen bli "à la carte" for nivå 2 bueskyttertrenere. For eksempel kan 
en trener ha bruk for modulen "bueskytter med nedsatt funksjonsevne", 
dette fordi hans/hennes klubb alltid har vært åpen for dette og på grunn av 
noen nære relasjoner til et rehabiliteringssenter for eksempel. Et annet 
eksempel: En trener har ikke behov for compoundmodulen eller felt-
modulen, da det i hans/hennes land/klubb bare er den olympiske form for 
bueskyting som praktiseres.

Likevel vil WA's trenerekomité sterkt foreslå at alle nivå 2 trenere skal 
gjennomføre minst følgende moduler for å levere gode trenertjenester: 
"Bueskytteranatomi, oppvarming og fysisk trening" - "Etiske retningslinjer" 
- "kampen mot doping" - "fysiologiske grunnlaget for bueskyting" -  
"PSYKOLOGI" og "Treningsplan".

Det vil være opp til World Archery's medlemsforbund som skal bruke WA's 
nivå 2 trenermateriale, å gjøre disse modulene obligatorisk eller ikke.

Profil.på.bueskyttere.å.jobbe.med
Som allerede nevnt "På nivå 2, skal trener som regel hjelpe til å ta vare på 
bueskyttere som har fullført nivå 1 ..." - Se "Treners mål" ovenfor for flere 
detaljer". På toppen av dette, for å utarbeide nivå 2 trenerpensumet har 
WA's trenerkomité også tatt i betraktning følgende felles profil av 
bueskyttere på dette nivået, møtt i mange land. På nivå 2 må trener ofte 
hjelpe til å ta vare på bueskyttere som har bueskyting som deres viktigste 
hobby. De fleste av dem ønsker å bli gode bueskyttere og derfor vil noen - 
men ikke alle - være villige til å gjøre "noen" fysiske og/eller psykiske 
øvinger en gang i blant. Men de ønsker å vie mesteparten av sin tid til å 
skyte piler med en bue. De fleste av disse bueskytterne vil prøve noen 
turneringer og noen av dem vil konkurrere jevnlig, men som 
"fritidskonkurrent". På grunn av profilen til en nivå 2 bueskytter, er 
"Idrettsgeneriske moduler" som anatomi, fysiologi og psykologi bare levert 
som grunnutdanning til trenerne i WA nivå 2 pensumet. For å lære å 
utvikle/gjenkjenne ferdigheter fra disse sportsfeltene (med andre ord, for 
"ekte" sportstrening), vil treneren bli nødt til å utfordre nivå 3.



–

–

•

•

Viktigheten.av.nivået.2
Mange WA medlemsforbund har innrapportert mangel på trenere på nivå 2, 
som et alvorlig problem for vekst av bueskyting i deres land. Det ser ut til at 
i de fleste av deres bueskytterklubber så er nybegynnerprogrammet (nivå 1) 
normalt sett godt forankret. Men når dette nivået er fullført, står de fleste av 
de "nye" bueskytterne overfor en mangel på veiledning. I valg av utstyr, 
utstyrstrimming, skyteferdighetsråd, forberedelse til første konkurranse, 
regelutdanning, utstyrsvedlikehold ...... dette fører til at:

De dropper bueskyting for en annen sport, dette forklarer en del av den
enorme.skytteromsetningen.i.noen.land;

Modulene,.skriving.og.kvalitet
Disse "nivå 2 trenermodulene i bueskyting", er forfattet og skrevet av noen 
av verdens beste eksperter på de respektive felt. Derfor vil du legge merke 
til flere konsekvenser; bare for å nevne noen:

La meg igjen rette en stor takk fra World Archery til alle bidragsytere. 
Bidragsyterne med bilde og navn finner du i den trykte versjonen av denne 
læreplanen. Uten deres uvurderlige - og gratis - bidrag til dette lange og 
viktige arbeidet, vet jeg ikke hvordan World Archery ville ha vært i stand til 
å gjøre dette trenermateriale tilgjengelig.

Som World Archery's utviklings- og trenerutdanningsdirektør, håper jeg at 
nivå 2 modulene vi har her, kan og vil hjelpe WA's medlemsforbund til 
bedre utdannelse av sine nivå 2 trenere i bueskyting. Med konsekvens i en 
bedre trenerutførelse, tenker da på de bueskytterne som har fullført 
nybegynnerprogrammet, men også siden disse to (knyttede) målene er blant 
de høyest prioriterte i World Archery og som jeg har ansvaret for. Men også 
som en bueskytter- og trenerelsker siden ..... en stund siden!

Vennlig hilsen til alle de involverte i trenerutførelsen av bueskyting.

Pascal COLMAIRE
World Archery's utvikling- og utdanningdirektør

De beste vil delta i et regionalt team, der en trener vil ta vare på dem.

Standarden er ganske høy!

Modulene er forfattet, bygget og skrevet forskjellig. På grunn av at det 
er forskjellige forfattere.



Bidragsytere

Caner Açıkada (TUR)

Don Rabska (USA)

Ken Bearman (GBR)

Tom Bil (AUT)



Pascal Colmaire (FITA)

Matt Cleland (USA)

R. William Body (USA)

Françoise Dagouret (FITA)



Emin Ergen (TUR)

Bruce Dillon (AUS)

Lydie Depiesse (FRA)

Helen George (GBR)



NG Poh Khoon (MAS)

Karole Hibner (POL)

Josep Gregori (ESP)

André Korlaar (NED)



Marjan Podrzaj (SLO)

Josef Preisser (RSA)

Tim Mumphrey (USA)

Viktor Mikhaylenko (UKR)



Bert Smith (GBR)

Alan Pritchard (GBR)

Kim, Hyung Tak (KOR)

Pako Verkoelen (NED)



Bill Wee (SIN)

Ann Web (GBR)

Robert C.W. Smith (USA)

Hakan Balcı (TUR)



Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no

Jan Askeland (NOR)

Hei alle trenerkolleger og bueskyttervenner
Først av alt vil jeg rette en kjempestor takk til World Archery for arbeidet som er gjort for å få til dette enormt godt 
sammensatte ''lære sporten bueskyting''.
Endelig har vi fått et ekstremt godt verktøy for videreutvikling av norske trenere og skyttere.
Dette kompendium er ingen fasit på hvordan en lærer å bli en komplett bueskytter, men du verden så komplett 
fortalt hva som kreves for å bli en på nivå "helt i toppen" bueskytter.

"Trenerhåndbok nivå 2" inneholder en god del "vanskelige" og tildels "uforståelige" ord og setninger. Jeg har benyttet 
en del søkemotorer på internett for å finne betydningen av ord og har mange timer med tenking på spørsmålsordene 
"hvem, hva, hvor, hvordan, hvilket og hvorfor". Har også vært inne på tanken om å lage en ordliste, men har sett på det 
som en bedre og mer lærerik ting for trenerne rundt om i Norge å søke på dette selv. Deretter kan vi bruke noe av tiden 
på etterutdanningskursene for deling av denne informasjon og litt filosofering rundt deres meninger.

Selv om "Trenerhåndbok nivå 2" nå er allment tilgjengelig, er mitt arbeide med oversettelsen IKKE på noen måte 
ferdig. Jeg ønsker og vil aktivt fortsette med redigering. Om det er noen der ute som leser den engelske og 
sammenligner den med den norske og dere finner feil eller misforstått oversettelse, vil jeg sette pris på å få en e-post om 
dette. Det dere kan gjøre da er for eksempel å skrive som dette:

Oversettelsen har tatt lang tid, dette skyldes i hovedsak at jeg har et dypt ønske om at oversettelsen skal ha samme 
melding på norsk som den har på engelsk (mye terminologi og mange allerede eksisterende fornorskede ord og uttrykk 
rettet mot bue, utstyr og teknikknavn). Jeg har prøvd å være "snill" med ord og utrykk jeg har brukt i oversettelsen, så 
jeg håper de av dere som hårdnakket mener jeg har benyttet helt feil ord og utrykk, sender meg en e-post.

Feil på trenerhåndbok nivå 2:
Modulen Feltbueskyting: Side 4. Kolonne 2. Avsnitt 2, linje 1.
Foreslår: Morgensamling for ...........................

Da vil jeg se på dette og rette slik at alle til slutt får en norsk versjon vi ALLE kan fullt ut nyte godt av i vårt videre 
arbeid med norsk bueskyting.

Sist men ikke minst vil jeg rette en kjempestor takk til de som har korrigert og gitt tilbakemelding. 
Uten deres hjelp hadde dette blitt enormt mye vanskeligere.

TUSEN TAKK ALLE SAMMEN.

Beste bueskytterhilsninger og lykkeønskninger. 

Jan Askeland
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Modul
Etiske retningslinjer

Innhold: 

WORLD ARCHERY 
Trenerhåndbok nivå 2 

Trenerutførelse innenfor sporten bueskyting kan 
bidra til utvikling av enkeltpersoner i deres idrett. 
Den brukes som prosess for å utvikle bueskyting og 
trenerutførelsesferdigheter. Når den brukes vil det 
generere forbedret bueskytterevne, konsistens og gi 
mer glede av å skyte piler med bue.

Hver trener bør respektere og verne om 
menneskerettigheter og hver persons sivile rettighet 
og bør ikke delta i noen form for diskriminerende 
og/eller urettferdig praksis og/eller se gjennom 
fingrene med slik aktivitet.

Det er viktig å etablere og opprettholde en høy 
standard for etisk oppførsel, uansett hviket nivå av 
trenerutførelse som blir foretatt. Treneren skal 
arbeide innenfor et godtatt etisk rammeverk som er 
akseptabelt for dem selv og den personen de trener 
og nasjonale retningslinjer i landet de praktiserer 
trenerutførelsen. Prinsipielle ansvarsområder be-
skrevet i dette dokumentet danner grunnlaget for 
kjerneverdier og god progressiv trenerutførelse.

Disse etiske retningslinjer for trenerutførelse er et 
rammeverk som skal praktiseres; Det listes opp en 
rekke retningslinjer, snarere enn et rammeverk med 
regler.

Det er forventet at bueskyttertrenere følger høy etisk 
standard på mange områder; De må respektere 
integriteten og konfidensialiteten hos enhver utøver 
til enhver tid og avvise alle former for overgrep, 
uansett hvilket nivå eller dekke dette kan ta.

1. Formålsparagraf

Trenere som adopterer disse etiske retningslinjene 
for trenere, bør akseptere ansvaret for oppgaven de 
tar på seg. Dette bør også omfatte ansvar mot 
bueskytterens  foreldre  og  familie,  kolleger,  ens 
arb

arbeidsgiver og organisasjon under den "paraply" de 
opererer, dvs. klubb, fylke, land og World Archery.

For å få respekt må du gi respekt og når du gir 
den, sørg for at den er ekte og oppriktig.
Trener spiller en viktig rolle i den gradvise utvikling 
av en bueskytter. Hvordan treneren kommuniserer 
med bueskytteren og stemningen som skapes, 
avgjør ofte om den interaktive opplevelsen er 
gunstig eller ikke. Basert på dette bør trenere innta 
en positiv holdning til trenerutførelsen. Dette bør 
være basert på sunn fornuft og innlemme flere 
grunnleggende prinsipper i det å lære bort korrekt 
utførelse av et skudd fra starten av.

2. Rollen til treneren

2.1 Gi  rikelig  med  ros  og  oppmuntring.  Når  folk 
lærer og/eller refinner lært ferdighet, bør trener 
gi rikelig med oppmuntrende utsagn og ekte 
ros som er relatert til ferdigheter og presta-
sjoner bueskytteren gjør.

2.2 Gi oppriktig ros. Hvis trener ikke er oppriktig i 
sin oppmuntring og ros, vil troverdigheten hos 
bueskytterne bli svekket eller borte.

2.3 Forventningene må utvikles og være realistiske.
Det er viktig at bueskytter og trener har rea-
listiske forventninger, basert på den enkeltes 
evner.

2.4 Gi ros for innsats, like mye som for resultatet. 
For noen bueskyttere kan det å vinne en 
konkurranse være en usannsynlig oppnåelse. 
Men likevel prøver de å lykkes ved å gi 
maksimal innsats. Oppnåelig for alle de in-
volverte er innsatsen.

2.5 Gi ros for riktig teknikk og ytelse, ikke bare for 
utfallet. Trenere bør huske å oppmuntre skyttere 
til å forbedre sine ferdigheter, de bør også 
huske å gi oppmuntrende tilbakemeldinger til 
skytter når de har produsert en god teknikk. 
Selv om resultatet ble mindre vellykket. Å 
vinne på bekostning av kompetanseutvikling 
vil føre til ustabilitet og/eller svikt ved del-
takelse på de høyere nivåer av bueskyting.

2.6 Bruk en "sandwich" tilnærming for å korrigere
feiltrinn. En slik tilnærming fokuserer på å gi 
en korrigerende instruksjon klemt mellom to 
positive og oppmuntrende utsagn. Ved å gjøre 
bueskytter oppmerksom på en feil, er som 
oftest en åpning for korrigering.

1. Formålsparagraf________________________2
2. Rollen til treneren_______________________2
3. Verdighet______________________________3
4. Integritet i relasjon_______________________3
5. Faglig kompetanse_______________________3
6. Personlige standarder_____________________3
7. Konfidensialitet_________________________4
8. Treneransvaret___________________________4
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Trenere bør innta en positiv og ekte tilnærming 
til trenerutførelsen.

2.7

2.8 En  trener  skal  hjelpe  bueskyttere  til  å  sette 
realistiske, men utfordrende og oppnåelige mål.

Trener bør sørge for at opplæring og praksis er 
hyggelig og alltid avsluttes på en positiv måte.

2.9

Trener bør ikke forvente at barn eller juniorer 
skal utføre som voksne, men ta hensyn til deres 
alder, fysiske egenskaper og evne.

2.10

Trener bør hjelpe bueskyttere med å definere 
suksess ved å oppnå personlige mål som er satt 
gjennom gjensidig diskusjon og enighet. Disse 
målene skal registreres, slik at de kan bli referert 
til ved utviklingen av forbedringen og tid.

2.11

3. Verdighet
Ivaretakelse av individets verdighet, er en av de 
grunnleggende forutsetninger for å være en trener.
Det skal ikke forekomme noen forskjellsbehandling 
av eller mellom deltakerne på grunnlag av rase, 
kjønn, etnisk opprinnelse, religion, filosofiske eller 
politiske meninger, sivilstand, eller eventuelle 
områder som vil være støtende eller forårsake en 
forverring for enhver person treneren sannsynligvis 
kommer i kontakt med.

Ingen praksis som kan utgjøre noen form for 
fysisk eller psykisk skade på deltakerne, vil bli 
tolerert. All form for doping på alle nivåer er 
strengt forbudt. Enhver form for å hengi seg til, 
eller delta i, eventuell rusmisbruk vil være 
motstridende til etisk oppførselshandling for 
trenere.

3.1

Alle former for trakassering eller overgrep mot 
deltakere eller tilskuere; det være seg fysisk, 
psykisk, faglig eller seksuelt, er forbudt.

3.2

Trenere må ikke oppmuntre bueskyttere til å bryte 
regler fastsatt av den offisielle organisasjonen eller 
forbund som styrer denne aktiviteten. De bør aktivt 
fordømme slike handlinger og oppmuntre bue-
skytterne til å forholde seg til, og rette seg etter 
intensjonene i regelverket.

Trener bør ikke svekke sine bueskytteres 
integritet ved å se gjennom fingrene på enhver 
aktivitet som vil representere en urettferdig 
fordel. Treneren må oppmuntre og arbeide 
aktivt med tiltak, som gradvis utvikler ytelses-
forbedringen på en sikker og hensynsfull måte 
og som ikke setter på spill bueskytteres velvære 
ved fremtidige aktiviteter.

4.1

Det er treners ansvar å sikre at opplæring og 
programmer de følger er direkte relevante for 
bueskyting og at de er i samsvar med bue-
skytters alder, evne og ferdighet og ikke vil 
skape noen fremtidige hemninger.

4.2

4. Integritet i relasjoner

Treneren skal ta ansvaret for atferden til sine 
bueskyttere og må hindre enhver oppførsel som 
vil bringe dem, bueskytter eller sporten i vanry, 
enten dette er i trening, reise eller konkurranse.

4.3

Trenere må behandle alle motstandere med 
respekt, uansett om det er seier eller nederlag 
og bør oppfordre sine bueskyttere til å handle 
på samme måte. Det er trenernes plikt å 
forberede sine bueskyttere på suksess og ned-
erlag på en hjertelig og verdig måte.

4.4

Trenere må være i stand til å legge frem 
dokumenterte kvalifikasjoner ved forespørsel 
og må ikke referere, eller henvise til elementer 
som feilaktig fører til sponsor eller akkredi-
teringskvalifikasjoner.

4.5

Treneren skal ta begrensninger i egen kunnskap og 
kapasitet i betraktning; Og bør ikke ta ansvar hvis de 
ikke er tilstrekkelig forberedt på oppgaven.

Treneren bør gjenkjenne og akseptere når det er 
nødvendig eller hensiktsmessig å henvise en 
bueskytter til andre trenere eller idrettsspesifikk 
spesialist for videre utvikling. Det er også deres 
ansvar, der det er hensiktsmessig, å kontrollere 
kompetansen til den personen eller organisasjon 
som de henviser en bueskytter til.

5.1

Kompetansen til en trener skal normalt være 
verifisert av dokumenterte kvalifikasjoner, eller 
dokumentert bevis på ytelsen. Kompetanse kan 
ikke utledes utelukkende fra tidligere erfaring.

5.2

Treneren må avstå fra å arbeide i miljøer som er 
usikre, eller truer sikkerheten, eller velvære for 
bueskyttere eller andre deltakere.

5.3

Trenere skal aktivt søke måter å forbedre sin 
personlig og/eller faglig utvikling; De har et 
ansvar overfor seg selv og bueskytterne til å 
forbedre sin egen evne og effektivitet.

5.4

6. Personlige standarder
Personlig utseende og opptreden er et spørsmål om 
individuelle preferanser og kultur, men en trener 
skal projisere et bilde av renhet og effektivitet; og 
ikke projisere et bilde som ville fornærme enten 
tilskuere eller bueskytterne som blir trent.

5. Faglig kompetanse
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•

•

•

•

Trenere må være klare på å måtte projisere et 
bilde av høy standard på trenerutførelsen 
ovenfor bueskytterne, deres foreldre, familie, 
andre trenere, tilskuere, funksjonærer og alle 
andre personer som kan være i nærheten, eller 
er i stand til å observere aktiviteten som blir 
gjennomført.

6.1

Trenere skal aldri røyke når de gjennomfører en 
treneraktivitet eller er aktiv på en treningsøkt.

6.2

Trenere skal ikke nyte alkohol like før gjen-
nomføringen av en treningssesjon. Det kan 
påvirke deres beslutninger eller kompetanse til 
trenerutførelsen og gå ut over sikkerheten til 
bueskytterne eller tilskuere på økten. Det kan 
også være støtende for bueskytterne å lukte 
alkohol på pusten til den personen de blir trent 
av og puste ut alkoholholdige gasser fremstiller 
ikke et godt bilde av en trener som har ansvar 
for en viktig treningsøkt.

6.3

7. Konfidensialitet
Når en trener har et godt samarbeid med en bue-
skytter, er det uunngåelig at en god del konfidensiell 
informasjon blir utvekslet og noen ganger registrert. 
Det er viktig at treneren og bueskytteren er enige om 
hvilke av disse dataer som regnes for konfidensielt, 
denne konfidensielle informasjonen må ikke ut-
leveres til noen person eller personer uten uttrykk-
elig godkjenning fra bueskytter / forelder eller verge.

Trenere skal ikke røpe opplysninger betrodd dem i 
konfidensialitet. Enhver offentliggjøring av in-
formasjon skal ikke være for personlig vinning eller 
nytte, ei heller bli foretatt med formål å skade 
omdømmet til en person eller organisasjon.

En person, personer eller organisasjoner kan ha 
behov for/rett til å ha kunnskap om noe av denne 
konfidensielle informasjonen. Det kan falle på 
treneren å måtte bestemme hvorvidt offentliggjøring 
av slik informasjon er i beste interesse for bue-
skytteren eller idrettslige organisasjon. Noen eks-
empler er listet nedenfor:

Ytelsesinformasjon med tanke på utvelgelse til 
lag eller konkurranse.
Utlevering av informasjon til leger, utøverens 
foreldre eller familie der helse og/eller sikker-
heten til utøveren kan stå på spill.
Utlevering av informasjon for å beskytte barn 
eller sårbare voksne fra overgrep.

Utlevering av informasjon ved juridiske eller 
disiplinære krav.

8. Treneransvaret
Grunnlaget for ansvarlig trenerutførelse bærer for-
ventning om at aktiviteter utført av trenere vil være 
gunstig for bueskytterne de trener og for idretten de

Treneren bør anerkjenne og erkjenne sine 
begrensninger og arbeide innenfor disse 
rammene. De bør ta ansvar ved å referere deres 
bueskytter til andre trenere eller idretts- 
spesifikke eksperter som innehar mer avansert 
kunnskap enn dem selv og jobbe med disse 
menneskene for å forbedre bueskytters velvære 
og/eller ytelse.

8.1

Treneren bør bestrebe seg på å forbedre sin 
kunnskap og ferdighet innen treningsutførelse, 
gjennom utforskning og personlig lærings-
prosjekter og samtidig forsikre seg om at opp-
læringsprogrammer som brukes, forbedrer deres 
bueskytteres velvære og/eller ytelse og ikke 
skader eller hindrer dem på noen måte.

8.2

Treneren må være ansvarlig for sin bueskytter 
eller gruppe og seg selv i jakten på faglig 
kompetanse både i trening, konkurranse og 
gjennom godt balansert og tilpasset opplærings-
tilbud.

8.3

Treneren må sørge for at alle øvelser og 
treningsprogrammer som er aktuelle, er tilpasset 
den personen de er tilegnet og ta hensyn til 
alder, helse, evne og erfaring personen innehar.

8.4

Treneren må ta hensyn til individualitet og evne 
hos hvert gruppemedlem når det konstrueres 
øvelser eller treningsprogrammer.

8.5

Treneren må hele tiden monitorere bueskytters 
fysiske og mentale tilstand og gjøre de 
nødvendige eller hensiktsmessige tiltak. Dette 
må med i betraktningen når øvelser bestemmes 
eller det konstrueres nye treningsprogrammer.

8.6

Treneren må være klar over det hverdagslige 
presset bueskytteren kan ha, for eksempel; 
Pedagogiske, yrkesmessig og familie eller 
økonomiske. Trener bør tilpasse handlinger, 
instruksjon og treningsprogram tilsvarende.

8.7

Treneren må ta med i betrakningen bueskytters 
velvære og fremtidig utvikling ved beslutninger 
om hvorvidt bueskytter kan fortsette å konkur-
rere hvis skytter lider av en mindre skade, 
tretthet eller mindre sykdom. Det er viktig at 
velferd og fremtidig utvikling av bueskytter er 
satt før dagens utførelser.

8.8

deltar i. Gjennomføringen av denne treneraktiviteten 
er for å forbedre bueskytters ytelse og samtidig 
minimere risikoen for skade ved å sikre at deres 
kunnskap er aktuell og alle opplæringsprogrammer 
er godt forberedt.

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no
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Modul 

I.    Bueskytteranatomi 

1. Generell anatomi

–

–

–

–

–

–

For å få et klart bilde av hva som faktisk skjer i 
kroppen vår, hvilke anatomiske strukturer som er 
involvert og hvordan de samarbeider under utfør-
elsen av et skudd, må vi først ha noe grunnleggende 
anatomisk kunnskap. Vi kan da utlede spesielle 
øvelser for å forbedre score og forhindre skader eller 
forebygge og behandle mindre problemer.

Basis av menneskekroppen er skjelettet med 
knokler, bevegelige ledd, omgitt av mer eller 
mindre spesialisert mykt vev (leddbånd, kapsler) 
og muskler som til slutt dekkes av hud. Rundt og 
inni dette vev finner vi nerver, arterier og vener. 
Organer er plassert i tre hulrom: Skallen, bryst-
hulen og buken. For bueskytteranatomi kan vi 
konsentrere oss om knokler, ledd og muskler og 
utelate de andre strukturer som er nevnt. De er av 
mer interesse innen idrettsfysiologi.

Det er et par navn som brukes for å beskrive de 
ulike stillingene innen anatomi som bør være kjent. 
Det kan være til hjelp å få en bedre forståelse av 
følgende:

Proksimale = Nærmere midten av kroppen.
Eksempel:  Skulderleddet  er  proksimalt  til

håndleddet;

Distal = Lenger bort fra legemets senter;
         Eksempel: Motsatt av den ovennevnte;

Lateral = Mer til den ytre side;
Eksempel:  Skulderleddet  er  sideveis  for

 nakken;
Medial = Mer til den indre side;
         Eksempel: Motsatte av den ovennevnte;

Posterior = Lenger bak;
Eksempel: Ryggraden er posterior til navlen;

Anterior = Lenger frem.
         Eksempel: Det motsatte av den ovennevnte.

Innhold:

I. Bueskytteranatomi______________________  2

1. Generell anatomi_______________________  2
a) skjelett, ledd og muskler
b) mekanismen i muskelbevegelse
c) balanse i muskelbevegelse

2. Viktige muskler i skulderbuen og ryggen_____ 4
a) deltoidmuskelen
b) supraspinatus, infraspinatus, subscapular,

store og lille teres muskel
c) serratus anterior muskel
d) store og lille pectoral muskel
e) store og lille rhomboid muskel
f) latissimus dorsi og trapezoid muskel
g) biceps muskel
h) triceps muskel
i) samarbeid (generelt) av disse musklene når

du skyter

3. Andre muskler som brukes i bueskyting______ 7
a) nakke musklene
b) hånd og finger musklene
c) dypt grep versus grunt grep (slipphånd)
d) høyt grep vesus lavt grep (buehånd)
e) musklene i beina og setet
f) paralell fotstilling versus åpen fotstilling

II. Oppvarmingsøvelser___________________ 10
1. Grunnen til oppvarmingsøvelser
2. Generell trening utenfor skyteområdet
3. Øvelser i forkant av skyting

III. Enkle øvelser for skulderregion_________ 10
1. Generellt (statisk / dynamisk)
2. Spesialøvelser

Siden knokler og ledd er "passiv" struktur 
trenger vi muskler for å få dem i bevegelse. 
Muskler kan bare trekke og føre to punkter 
(utspring og feste) hvor de er festet til 
skjelettet tettere sammen. Muskler kan ikke 
skyve, selv om en skytter ofte blir bedt om 
"skyv buearmen mot skiven". Utspring og 
feste behøver ikke være begrenset til et lite 
sted; Det kan være en linje eller et større 
område. Vi refererer til "utspring" som det 
naturlig avslappede muskelfestepunktet og 
"feste" som muskelfeste for det bevegelige 
punkt..For.eksempel:
Sammentrekking av biceps på overarmen vil 
bevege hånden oppover mot skulderen; 
Utspringet til biceps støttes gjennom to sener i 
fremre del av skulderbladet og festes med én sene 
på underarmen nær albueleddet.
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Posisjonen på hele muskelen i forhold til leddet den 
beveger gir en god forståelse av hva muskelen i 
virkeligheten gjør. Samme eksempel: Biceps ligger 
på forsiden av albueleddet, slik at den kan bøye dette 
leddet.

Selvfølgelig må det finnes muskler på den motsatte 
siden av  leddet, for å bringe knoklene tilbake til sin 
opprinnelige stilling eller flytte knoklene til motsatt 
side. I vårt eksempel vil dette være triceps som er 
plassert på den bakre side av overarmen, slik at den 
kan strekke ut en bøyd albue (bøying bakover er 
ikke mulig på grunn av formen på albueleddet).

Muskler som utfører bevegelser i motsatt retning av 
en annen muskel kalles antagonister, mens musklene 
som bidrar sammen for en viss bevegelse kalles 
synergist. Hvis en enkelt muskel (agonist) strammes, 
må antagonist muskelen slappe av og vice versa. 
Hvis dette ikke fungerer skikkelig, vil det medføre 
kramper og (nesten) ingen tiltenkte bevegelser vil 
oppnås.

Avslappet 
muskel

Strammet 
muskel

KnoklerLeddbånd, 

For å være i stand til å stå rett eller holde kroppen 
i en balansert stilling. Uansett om du står eller 
ligger, må musklene ha en viss grunnleggende 
spenning, som bevisst kan bli påvirket og endret. 
Hvis du gjennom trening får én muskel godt trent, 
kan antagonist muskelen bli for svak. Slik 
ubalanse blir etterfulgt av endring i den naturlige 
leddstilling. Ut fra dette må vi anbefale alltid å 
styrke ikke bare agonist, men også antagonist 
musklene. I tillegg må vi trene symmetrisk på 
begge sider av kroppen, for å opprettholde en god 
balanse.

For bueskyting rettes vårt hovedfokus mot knoklene, 
ledd og muskler i skulderregion. Selv om en rekke 
ulike anatomiske strukturer er listet opp og be-
skrevet, arbeider de ikke isolert men samarbeider på 
flere måter avhengig av leddenes posisjoner.

Skulderregionen er bygget opp av øvre del på 
brysthulen (som består av ryggraden, ribbeina og 
brystbenet), skulderblad og krageben (se snittbildet 
et par sider nedenfor. Sett ovenfra på et menneske).

Skulderleddet dannes av leddskål (skulderblad) 
lateral og proximal del av overarm. Dette leddet er 
på grunn av en ganske flat leddflate, meget sjenerøst 
konstruert for å gi maksimal rekkevidde på 
bevegelsene til armen. Det er mulig å løfte armen ut 
fra kroppen (heve armen sideveis "abduction") 
nesten til det horisontale nivå uten å involvere 
bevegelse på skulderbladet. Videre abduction trenger 
bevegelse fra skulderbladet når overarmen presser 
mot acromion (høyeste og mest utstående punkt 
på skulderbladet). Rotator cuff muskulaturen, en 
sterk kapsel rundt leddet, holder leddet stabilt og 
hindrer leddutglidning "dislocation". Rotator cuff 
muskulaturen hindrer at skulderkulen butter opp 
mot.acromion.fortidlig.
Rotator cuff: Subscapulans

         Supraspinatus
     Infraspinatus

 Teres minor

ryggsøylen på 
skulderbladet Leddskålen til 

skulderbladet

coracoid prosess 

Leddskålen til
skulderbladet

acromion

Skulderbladets 
bakside

medial 
margin

Frontal flaten 
(subscapular 
muskel)

Utspring

Feste

feste

kapsel 
Utspring

60o 60o

Skulderbladets 
fremside 

c)
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2. Viktige muskler i skulderbuen og ryggen

–

–

– Anteversjon: Fremoverbøyning av et organ;

– Retroversjon: Motsatte av den ovennevnte;

– Innover-rotasjon: Forklarer seg selv;

– Utover-rotasjon: Forklarer seg selv;

a)

b)

–

–

–

–

c)

Vi skjelner flere muskellag mellom huden og 
brystkassen, der de store og kraftige mer eller 
mindre dekker de små; Det bør også tas i betraktning 
at muskler svært sjeldent jobber på egenhånd. Én 
bevegelse innebærer stort sett at flere muskler jobber 
samtidig. Noen ganger utfører de ulike bevegelser 
hvis et ledd mellom to knokler har endret sin 
posisjon.

Som beskrivelser av ulike stillinger med spesielle 
navn, har vi også spesielle navn for å beskrive visse 
bevegelser innen anatomi; Disse er:

Abduction: Bort fra kroppen til siden.
    Eksempel: Løfte buearmen til siden;

Adduksjon: Mot kroppen, som kommer fra siden.
    Eksempel: Det motsatte av den ovennevnte;

Deltoid: Den dekker skulderleddet som en kappe, 
har sitt opphav fra ryggraden på skulderbladet, og 
går over acromion til kragebenet; Den innføres 
ved den proksimale enden av overarmen;

Viktigste bevegelser: Abduction (er den sterkeste 
muskelen til å gjøre det), innover og utover rotasjon 
(avhengig av hvilken del av muskelen som blir 
aktivert).

Supraspinatus: Utspring i sporet over ryggen på 
skulderbladet og feste også ved den proksimale 
delen av overarmen;

Bevegelser: Abduction første 30o. Holder 
skulderkulen inn mot skulderskålen. Reduserer 
sjanse for impigement (avklemning) mellom 
skulderkule og acromion.

Infraspinatus: Utspring i området under ryggen 
på skulderbladet og feste også ved overarmen;
Bevegelse: Sterkeste utover-rotatoren på armen.

Store teres: Utspring på den laveste mediale og 
bakre del på skulderbladene og feste også på 
proksimale.overarm;
Bevegelse: Innover-rotasjon, adduksjon, 
retrovesjon. 

Lille teres: Utspring også fra den bakre 
mediale del av skulderbladet og feste til den 
proksimale.delen.av.overarmen; 
Bevegelse: Innover-rotator.

Subscapular: Utspring fra den fremre side av 
skulderbladet og feste ved den proksimale del av 
overarmen;
Bevegelse: Den sterkeste innover-rotator.

Anterior serratus: Utspring fra det første til det 
niende ribbein, passerer langs brysthulen og feste 
ved medial frontalkanten på skulderbladet;

deltoid

anterior 
serratus

supraspinatus

infraspinatus
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d)

–

e)

g)

f)

–

h)

Bevegelse: Trekker skulderbladet fremover, senker 
og roterer den. Eneste muskel som faktisk kan trekke 
buearmen mot målskiven.

Store pectoral: Utspring fra kragebenet og 
brystbenet (første til femte ribbein), feste til den 
proksimale delen av overarmen; Bevegelse: 
Hovedsakelig adduksjon av armen og innover 
rotasjon.

Lille pectoral: Utspring ved tredje til femte 
ribbein og feste på coracoid prosessen ved 
skulderbladet;
Bevegelse: Beveger skulderregionen mer til 
forsiden.

Store og lille rhomboid: Utspring fra 
ryggraden (fra den sjette nakkevirvel ned til den 
fjerde ryggvirvelen) feste på den mediale 
kanten på skulderbladet. De ligger i laget under 
den trapesformede muskel:
Bevegelse: De trekker skulderbladet litt oppover 
og mot ryggraden. De er faktisk ansvarlig for 
"klemming av skulderbladene".

Biceps: Utspring på den fremre delen av 
skulderbladet med to sener. En i leddskålen på 
skulderbladet, den andre på coracoid prosess; 
Med feste på underarmen nær albuen; Bevegelse: 
Det er den sterkeste muskelen for å bøye og 
utadrotere albueleddet. Den gjør også anteversjon 
på armen.

Latissimus dorsi: Den største ryggmuskelen vi 
har, utspring fra ryggraden (fra sjette ryggvirvel 
ned til sacrum) og en del av det dorsale 
hoftebenet; Den konvergerer til den proksimale 
del av overarmen. På vei opp der trykker den 
skulderbladet mot brystkassen; Bevegelse: Sterk 
adduksjon samt innover rotasjon og retroversjon.

Trapezius: Også en stor muskel, utspring fra den 
laveste bakre del av hodet, over ryggraden (ned 
til tolvte ryggvirvel). Ved feste i den laterale 
delen av kragebenet ved acromion og på 
ryggsøylen av skulderbladet;
Bevegelse: Den øverste del hever skulderbladet, 
mens den nederste del senker den. Muskelen 
presser også skulderbladene mot ryggraden.

Triceps: Utspring fra den nederste del av 
skulderleddet (fremdeles på skulderbladet) og fra 
den proksimale delen av overarmen, feste på 
baksiden av albuen. Den strekker albueleddet;

trapezius muskel

latissimus dorsi 
muskel

sternum store og lille 
pectorals

antrior 
serratus

latissimus 
dorsi

scapulatrapeziusvertebrarhomboid

ribbein

Bildet over representerer et horisontalt tverrsnitt 
gjennom legemet ved omtrent litt under ryggraden på 

skulderbladene. Det gir  godt inntrykk på hvordan 
musklene er plassert i kroppen. I sentrum ses store 
blodkar (blå og røde) mellom de to halvdelene av 
lungene som sees. De viktigste bueskytterrelevante 
anatomiske musklene er navngitt. Disse musklene 

samarbeider generelt når du utfører et skudd.

2222



6 World Archery Norway Trenerhåndbok nivå 2 

i)

Buearmsiden:
Heving av buearmen er i hovedsak oppnådd ved 
deltoid, mens triceps holder buearmen (albueleddet) 
strukket. "Skyvingen mot målskiven" ligger 
utelukkende innen ansvaret til anterior serratus når 
den trekker skulderbladet fremover; Siden 
kragebenet hindrer skulderbladet fra å bli flyttet 
rundt brysthulen til forsiden, blir faktisk resultatet av 
bevegelsen at du trekker skulderbladet og buearmen i 
retning mot målet. Samtidig er rhomboid samt 
trapezoid antagonister, så de må være avslappet 
(derfor ingen klemming av skulderbladet mot 
ryggraden på buesiden). For å hindre at skulderen 
blir "høy", er hovedsakelig latissimus dorsi aktivert. 
Store og lille teres samt subscapular som roterer 
armen innover, noe som forhindrer albuen og 
underarmen fra å bli berørt av strengen i slippet 
(derfor er det en rotasjon i skulderleddet som bringer 
albuen ut av banen til strengen; Albuen i seg selv kan 
bare bli bøyd eller strukket). Den lille pectoral 
beveger skulderregionen på denne siden, i en liten 
grad mer til forsiden slik at midten av skulderleddet 
("A" i bildet nedenfor) kommer nærmere linjen 
mellom ankringspunktet og pivotpunktet i buegrepet 
("C" - "B" i bildet nedenfor); Dette demper 
ryggmusklens arbeid med å kompensere for 
retningskreftene som opprettes i denne linjen (B - C); 
En liten vridning på hele kroppens brystregion med 
klokken (sett ovenfra på en høyrehendt bueskytter) 
kan øke denne mekanismen, sett fra et fysisk 
synspunkt. Linjen gjennom sentrum av begge 
skulderledd blir mer paralell til linjen A - B og gir 
dermed kompensasjon til ryggmuskelen for sitt 
arbeid mot kreftene som kommer fra B.

Nye bueskyttere har en tendens til å bringe 
bueskulderen for mye fremover uten tilstrekkelig 
innover rotasjon på buearmen, og blir dermed lidende 
av smertefulle treff fra strengen i albuen.

Strengarmsiden:
Biceps (for albuens bøying), og store pectoral 
bringer armen mot strengen, slik at fingrene (med 
eller uten mekanisk release) kan gripe strengen; 
Samtidig jobber deltoid (og til en mindre grad også 
supraspinatus som hovedsakelig hindrer rotator cuff 
fra å bli klemt mellom acromion og den mest 
proksimale enden av overarm) aktivt, slik at dette 
skjer i et tilnærmet horisontalt plan (aktiviteter i 
fingermusklene og hvor de befinner seg er beskrevet 
nedenfor i neste avsnitt). Å trekke strengen tilbake til 
ankringspunktet gjør at flere muskler arbeider 
sammen: Trapezoid og rhomboid musklene flytter 
skulderbladet mot ryggraden. Hovedsakelig bakre 
del av deltoid og infraspinatus fører overarmen 
bakover, slik at albuen kommer så nært som mulig 
forlengelsen av linjen B - C (se bildet). Den midtre   
delen av deltoid muskelen holder oppdragsarmen i 
det horisontale nivå eller høyere. Når strengen 
trekkes tilbake og kommer til fullt drag, vil musklene 
som ligger på baksiden av skulderleddet holde i mot 
vekten av trekkreftene fra buen. Også de musklene 
som bøyer fingrene må aktiveres nå (ellers vil 
strengen eller en håndholdt slippmekanisme gli ut av 
dem) sammen med biceps og et par andre mindre 
muskler.

For å overvinne toppvekten, flytter noen compound-
skyttere sin albue nærmere overkroppen og nedover. 
De gjør dette instinktivt ved å bruke ytterligere 
muskler og ved å forsterke trekkmuskler  ved hjelp 
av en mer effektiv stilling. Toppvekten må  da 
overvinnes i en heller ugunstig posisjon for 
skulderledd og muskler. Vinkelen mellom overarm 
og linjen gjennom begge skulderledd har ennå ikke 
nådd 90 °. Musklene som må til for å trekke 
ytterligere, er fortsatt langstrakte og må kjempe med 
et langt moment (armen) samt et dårlig fysisk 
forholdet mellom deres utspring og feste. Ved å føre 
albuen nærmere overkroppen, vil for det første arm-
posisjonen for trekke-musklene bli forbedret og 
dernest vil den sterke biceps-muskelen bidra til å 
overvinne toppvekten. Dette enkle triks bidrar til å 
trekke lenger bakover, men gir en dårlig posisjon. 
Videre vil  hånden som holder slippmekanismen bli 
flyttet nedover, mens buehånden fortsatt beholder sin 
posisjon. Dette kan gi en katastrofal effekt: I tilfelle 
strengloopen eller noe på utløsermekanismen brister 
akkurat i dette øyeblikket, vil pilen bli skutt i vei 
langt over målskiven og kan forårsake en ulykke. Så 
av sikkerhetsmessig årsak bør vi lære disse skytterne

Samarbeid (generelt) av disse musklene når 
du utfører et skudd:

60o 60o
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3.
a)

b)

c)

d)

spesifikke muskeløvelser, så de blir kapable til å 
gjøre opptrekket i det horisontale plan, eller vi bør 
prøve å overbevise dem til å redusere sin buevekt.

Forskjeller mellom recurve og compound 
bueskyttere i fullt drag:

Når en bare simulerer posisjonen "fullt oppdrag", vil 
håndryggen normalt peke oppover.

Hos recurveskytteren må håndryggen være vridd 
utover (såkalt supinasjon). Noe som oppnås ved 
en liten muskel som kalles supinator som ligger på 
de to knoklene i underarmen nær albueleddet og 
er er assistert av biceps.

Når du skyter med håndleddsrelease skal disse 
musklene være avslappet, siden håndryggen er i 
sin naturlige posisjon.

Når du skyter med en håndholdt slippmekanisme, 
er normalt hånden rotert innover, for å få baksiden 
av hånden med knokene innover mot kjevebeinet. 
Denne handlingen blir gjort ved bruk av to andre 
små muskler kalt pronator teres og pronator 
quadratus. Biceps må være avslappet for å gjøre 
denne innover-rotasjonen mulig.

Ovennevnte er bare en grov beskrivelse av hva som 
skjer med arm- og skuldermusklene når du utfører et 
skudd. Også andre muskler i overkroppen kommer 
inn i bildet, men har ikke en så stor rolle i denne 
handlingen.

Andre muskler som brukes i bueskyting

Musklene i nakken: I nakkeområdet har vi  
mange små muskler. Disse sørger for å snu 
ansiktet mot målskiven, men (for å holde det 
enkelt) hoved-rotator-muskelen for hodet skal 
nevnes, dette er sternocleidomastoideus; Utspring 
på brystbenet og mediale del av kragebenet og 
festet er i nedre bakside på hodeskallen. 
Spenning i den høyre sternocleidomastoideus 
svinger hodet mot venstre og vice versa.

Musklene i fingrene og hånd: Det er en hel bunt 
av muskler som kommer fra albuen og 
konvergerer mot hånden og fingrene. Dette er de 
store musklene for å bevege fingrene og 
håndleddet. Selvfølgelig er det flere andre  
mindre muskler som har sitt utspring ved den 
proksimale enden av fingrene og metacarpus, og

festes på den mest distale ende. Generelt har alle 
muskler på håndflatesiden i hånden sin eksistens 
for å bøye på fingrene. De som ligger på 
baksiden på hånden (håndryggen), vil strekke 
dem.

Dypt grep versus grunt grep (strenghånd): Når 
man holder strengen i fullt drag: Å holde 
strengen med bare fingertuppene krever en 
ekstrem spenning i musklene som bøyer 
fingrene, ellers vil strengen glippe før den skal. 
Slippet skjer da fra en meget spent tilstand; I 
motsetning til ved bruk av et dypt fingergrep. 
Her vil belastningsutjevningen mellom finger-
leddene blir mer effektiv og dermed kreves 
mindre spenning. Selv om veien strengen skal 
flyttes nå blir lenger, skjer slippet med en 
betydelig mindre spenning og derfor vil slippet 
være jevnere. Se bildet nedenfor.

Høyt grep versus lavt grep (buehånd): Hvis 
buehånden holdes avslappet vil bueskytter utføre 
et lavt grep, hvor tommelputen presses mot 
grepet på buen. Spenningen i tommelputen kan 
variere fra dag til dag, avhengig av den generelle 
fysiske tilstand for dagen. Hvis tilstanden er god, 
er spenningen også god og vice versa. Med 
dårlig spenning i tommelputen vil "veien 
gjennom klikkeren" kunne kjennes som lengre 
og lengre. I compoundskyting spiller ikke dette 
problemet så store rollen, siden man normalt 
ikke bruker klikker. Med lavt grep er 
presspunktet lengre borte fra pilhyllen også.

Skulle skytter bestemme seg for et høyt grep, må det 
i tillegg også søkes etter kontraksjon i de musklene 
som bøyer håndleddet. Denne spenningen må holdes 
lik fra skudd til skudd, noe som krever mye trening 
for å oppnås. Videre må alle andre muskler som kan 
bevege håndleddet være spent, for å stabilisere  
håndleddet gjennom hele skuddsekvensen. Med et 
høyt grep er greptrykkpunktet nærmer pilhyllen 
også. Se røntgenbilder nedenfor.
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Lavt grep 

Høyt grep 

–

–

I. 

II.

e)
Bein og sete muskelatur:

f )

Pilhylle

Buegrepet

metacarpus
Håndledd

ulna

radius

Forskjeller ved slipphånden mellom recurve og 
compoundskyttere:

Recurveskytter skal slappe av i de spente 
fingrene for å la strengen gå. Fingrene åpnes 
passivt, dette er ikke en aktiv åpning av fingrene. 
Det er som om et bøtte full av vann eller sand  
bare tilfeldigvis sklir ut av de stive fingrene. 
Høyhastighetsfilm har vist at fingrene er nesten 
umiddelbart litt bøyd igjen når strengen har 
beveget seg fremover bare noen få centimeter.

Compoundskyttere kan bruke to måter for å få 
avtrekkeren til å slippe strengen:

De holder en viss spenning i avtrekkerfingeren 
for å forme den til en krok; Så økes rygg-
spenningen og det trekkes mer og mer mot 
veggen inntil slippet kommer; Om en håndledd-
savtrekker brukes, vil stroppen presse på huden 
og skyve litt mot håndleddet; Da vil den stive 
avtrekkerfingeren bevege seg til avtrekkeren på 
den mekaniske utløseren og slippet blir fullført. 
Med en håndholdt mekanisk slippmekanisme (for 
eksempel en tommel utløsermekanisme)  vil mest 
sannsynlig fingrene

som holder den mekaniske slippmekanismen 
åpnes litt, eller også tenkbart at leddbåndet 
(mykt vev) rundt leddet i håndleddet og ledd-
båndet mellom gripfingrene og metacarpus vil 
bli strukket litt for å muliggjøre avtrekk med den 
stive avtrekkerfingeren. De fleste toppskytterne 
foretrekker denne formen for mekanisk slipp-
mekanisme. Hva som egentlig skjer (er det en 
underbevisst bevegelse på utløserfinger eller ?) 
er fortsatt åpent for å bli undersøkt og sortert av 
neurologisk forskning.

En annen måte å bruke en mekanisk slipp-
mekanisme på, er ved å opprettholde rygg-
spenning og bruke avtrekkerfinger (uansett om en 
bruker håndledds- eller håndholdt slippmeka-
nisme) som en rifle skytter. Det betyr bevisst 
bøying på avtrekkerfinger, når alt er gjort riktig 
og bueskytter føler seg klar for å løse ut strengen.

De viktigste musklene, ref. bildet over, bidrar 
sammen til å oppnå en stabil fotstilling og strammer 
rundt leddene i beina.

Noen trenere anbefaler parallell fotstilling, 
andre en åpen. Mennesker er ekstremt logisk og

glutaeus 
maximus

quadriceps 
femoris

anterior 
tibialis

triceps 
surae

biceps 
femoris
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Dype ryggmuskler (venstre) og deres styrkevektorer (høyre) 

ergonomisk bygget. Parallell fotstilling krever minst 
innsats av muskelaktiviteter. La oss forestille at det 
står en person foran oss i en opprett posisjon; Hvis vi 
trekker en vertikal linje gjennom senter av hofte-
leddet, kneleddet samt ankelleddet så ville denne 
linjen være helt rett (kalt "Mikulicz linje"). Dette 
gjelder begge ben i en frisk person selvfølgelig. Hvis 
vi nå trekker en horisontal linje gjennom sentrum av 
begge hofteledd vil vinkelen mellom denne linjen og 
Mikulicz linjen være 90° på begge sidene og 
ryggraden hviler i en 90° vinkel på midten av denne 
horisontale hoftelinjen.

Sett fra siden vil også en rett linje løpe gjennom 
ankelleddet, hofteledd og gjennom øret opp til 
toppen av hode. Vektfordelingen er ca 60-70% på 
hælen, 30-40% på tærne. Denne personens holdning 
er da i fullstendig balanse med nesten ingen musku-
lær innsats. Å sette føttene i skulderbreddes avstand 
fra hverandre, vil øke arealet på fotstillingen og 
dermed gjøre holdningen mer stabil uten ekstra 
belastning.

Balansen vil på dette punkt bli litt forstyrret av å 
holde en vekt på ca 2 kg (bue med tilbehør) på den 
utstrakte løftede armen. Dette vil også gi mer 
belastning for benet på buesiden, som har en tendens 
til å gjøre så overkroppen blir bøyd mot buen. Derfor 
må overkroppsmusklene på strengsiden kompensere 
for ubalansen. Hovedmusklene for å oppnå dette 
stekker seg fra hoftebenet og opp til nakken. Disse 
musklene går mer eller mindre parallelt med 
ryggsøylen og har flere fester på veien, de tilhører 
det såkalte langsgående muskelsystemet på ryggen 
og representerer de dypeste lag av rygg-
muskulaturen. Disse musklene er selvfølgelig også 
viktige i feltskyting med opp- og nedoverskyting, for

å oppnå den nødvendige bøyning av overkroppen, 
for å holde skulderregionen på linje med målet.

Med en åpen fotstilling er situasjonen totalt for-
andret siden det må tilføres ekstra muskelspenning 
for å få kroppen ut av balanse med vilje. Den øverste 
delen av kroppen, skulderbuen, kan ikke roteres 
(eller bare veldig lite) og dermed vil posisjonen til 
skulderbladene og armene forbli den samme som 
med den parallelle fotstillingen (på linje mot målet). 
Fordi plasseringen av føttene er blitt endret, må det 
en rotasjon til for å få legemet inn mellom føttene og 
skulderbeltet (for å komme på linje mot målet). Alle 
leddene som ligger i mellom vil bli involvert, 
ettersom kroppen streber konstant etter harmonisk 
balansering av eventuell ubalanse. Det vil være en 
liten rotasjon i ankelleddene og kneleddene, mulig-
ens mer rotasjon i hofteleddet på begge sider så vel 
som i de små skjøtene mellom de lumbale rygg-
virvlene (ribbenene forhindrer vesentlig rotasjon i 
bryst regionen av ryggraden). Rotasjonen fører til 
asymmetrisk belastning på senene og brusken i 
leddene. Stort sett vil skytterne også lene over-
kroppen forover, noe som fører til en vektfordeling 
på 60-70 % på tærne og 30-40% på hælene av foten.

I teorien er det tenkelig at innover rotasjon av 
buearmen (husk latissimus dorsi-muskelen ovenfor) 
er støttet av en åpen stilling gjennom legemets rota-
sjon, denne muskelen blir litt forlenget (den øvre 
delen av brysthulen roterer bort fra hoftebenet på 
buesiden) og kan dermed være mer effektiv. Så langt 
er det ingen bevis, men man bør vurdere muligheten 
for at denne måten å stå på har negative effekter på 
skjelettet (mot en skoliose) når du skyter 300-500 
eller flere skudd per dag over en periode på flere år.
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II.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

III. Enkle øvelser for skulderregion

1. Generelt

Oppvarmingsøvelser
I bueskyting har vi vanligvis ikke mye bevegelser i 
løpet av en konkurranse. Vår idrett er ansett for å 
være statisk. Derfor er det tilrådelig å gjøre noen 
oppvarmingsøvelser for å kompensere, i det minste 
delvis for bivirkningene av langvarig ståing.

Effektive oppvarmingsøvelser øker kroppens 
muligheter. Ytelsen i trening og konkurranse blir 
bedre. Gjennom oppvarmingsøvelser vil sirku-
lasjonssystemet, knokler og ledd samt musklene bli 
forberedt på kommende stress. For ikke å glemme 
den positive effekten på psyken i å redusere angst og 
mulig mangel på selvtillit i forkant av en kommende 
begivenhet.

Bevegelser på større muskelgrupper i oppmykings-
øvelser øker kroppstemperaturen og blodet blir 
trukket ut fra fordøyelsessystemet (det er derfor du 
ikke burde øve eller konkurrere rett etter et måltid). 
Blodårene utvides og dermed øker sirkulasjonen i 
muskler, så vel som i hjernen. Noe som vil forbedre 
oksygenopptaket siden blodet strømmer hurtigere og 
dermed vil mer oksygen være tilgjengelig. Forbedret 
sirkulasjon er spesielt nødvendig for å hindre 
problemer med venene. Blodgjennomstrømningen 
vil normalt bli bremset ned under langvarig ståing.

Med økt kroppstemperatur vil motstand innenfor de 
forskjellige vev bli redusert og skytteren vil være i 
stand å strekke seg bedre, for så og kunne stramme 
sine muskler bedre og få mer utholdenhet. 
Tøyningsøvelser vil øke musklenes bevegelsesbane.

2.
Utenfor skytebanen vil jogging, svømming, sykling, 
dans, stepping eller turgåing være anbefalt trening. 
På skytebanen vil fasilitetene begrense tilgangen til 
treningsmaskiner og derfor bør oppvarmingen holdes 
enkel, men også så effektiv som mulig.

Disse øvelsene skal anses som et forslag, alle kan 
endre dem eller inkludere forskjellige øvelser i sitt 
eget program; Om mulig anbefales alle etterfølgende 
øvelser å gjøres på begge sider av kroppen:

Jogging på stedet, alternerende sakte og raskt; 
Sideveis hopping med samlede ben mot høyre og 
venstre.
Ta et langt skritt fremover med den ene foten, 
bøy kneet på forfoten og strekk bakfoten utover 
rett bak deg så langt som mulig. Hold hælen mot 
bakken.
Stående og oppreist holdning, armene strukket 
opp over hodet. Hold fast i den ene tommelen og 
strekk deg til sidene.

Stående på begge ben. Hold lårene sammen. Bøy 
det ene beinet i kneet. Ta tak i foten foran 
ankelen. Hånd og fot trekkes mot hverandre; 
Føle strekk i låret.
Stående i oppreist holdning; Armene strukket ut 
til siden i skulderhøyde, alternerende vende 
håndflatene opp- og nedover (skulder-rotasjon).
Stå med bena fra hverandre, føttene parallelt. Vri 
hoftene og bring overkroppen over til det ene 
beinet for å nå leggen eller ankelen med 
hendene.
Stående i oppreist holdning; Venstre arm struk-
ket opp mot taket. Høyre arm bøyd i albuen og 
hold høyre hånd på den venstre albuen. Trekk 
forsiktig  venstre armen bak hodet.
Stå med bena fra hverandre. Føttene parallelt. Ta 
hendene ned for å nå gulvet. Gjør feie bevegelser 
på gulvet foran deg og fra side til side.

Stående i oppreist holdning; Hold armene løst 
ved dine sider. Rulle skuldrene for- og bakover.

Stående i oppreist holdning; Snu hodet til høyre, 
deretter til venstre. Deretter bring haken mot 
brystet. Løft haken til du ser taket; Så ta høyre 
øre mot høyre skulder og deretter venstre øret 
mot venstre skulder. Aldri kombinere disse tre 
separate bevegelser i en ukontrollert sirkulasjon, 
(det kan forårsake skade på nakkesøylen).

Stående i oppreist holdning; Armene strukket opp 
foran deg i skulderhøyde. Alternerende knyte og 
åpne nevene og få strukket fingrene.
Stående i oppreist holdning; Hendene foran deg 
på brystet. Fingrene lett sammenflettet. Bøying 
og strekking i begge håndledd.

Stående i oppreist holdning, støtt og rolig på 
bare ett ben; Sirkuler fotbladet på det andre 
benet i ankelleddet. Begynn f.eks med urviseren 
og så mot urviseren.

Avslutt med en avsluttende jogging på stedet.

Muskeløvelser vil øke den grunnleggende styrken i 
musklene og forbedre hastigheten på sammen-
trekningen. I tillegg øker den lokale dynamiske ut-
holdenhet. Etter en viss periode med øvelser, vil 
mengden av kontraktile proteiner (Actin, myosin) 
økes, slik at den maksimale kraften per cm2 økes.

I utgangspunktet er det fire måter å bygge  muskel-
styrke. Enten isometrisk eller dynamisk (eller 
isotonisk), eksentrisk og isokinetisk. Det viktigste for

3.

1.
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2. Spesialøvelser

a.

Figur 1 

b.

vårt formål er isometrisk og dynamisk. Med 
isometrisk øvelser er det ingen endring i posisjonen 
på et ledd, utøvelsen omfattes av et forsøk på å 
bevege på noe. For eksempel; til oppbygging av 
biceps kan utøver sitte foran et ekstremt tung bord og 
prøver å løfte det. Bicepsmuskelen vil være spent til 
sitt maksimale, men bordet kan ikke flyttes på. Disse 
øvelsene burde bli holdt i noen sekunder. Hvis man 
holder for lenge vil energiforsyningen i muskel-
cellene gå tomme og dermed blir muskelen sår. Noe 
som vil resultere i (men ikke nødvendigvis øke i 
styrke) at evnen til å holde en viss vekt eller last i en 
viss tid i forhold til maksimal muskelstyrke minsker. 
Er lasten/vekten ikke mer enn 15% av hva som 
kunne blitt holdt på det maksimale, kan lasten/vekten 
bli holdt i mer eller mindre evigheter. Er belast-
ningen økt til 40% kan den bare holdes i inntil ca. 2 
minutter. Grunnen til denne reduksjon i tid, er at blod 
(og dermed oksygen) tilførselen i muskelen avtar på 
grunn av økningen i trykket inne i muskelfibrene. 
Den maksimale effekten i isometrisk muskeløvelser 
vil bli oppnådd når ca 70-80% av maksimal muskel-
styrke blir brukt og holdt i ikke lenger enn 6-7 
sekunder (alternativt: maksimal belastning holdt i 3-4 
sekunder). Det er nok å gjøre 3-5 slike sammen-
trekninger per muskel per dag. En fordel med 
isometrisk øvelser er at hver muskelgruppe kan 
bygges opp i henhold til våre behov og slike øvelser 
tar bare noen få minutter per dag.

I dynamisk (eller isotonisk) øvelser er det en 
bevegelse, posisjonen til et ledd endres. Igjen et 
eksempel for biceps: Prøv å løfte en tung manual 
bare ved alternerende å bøye og strekke albueleddet. 
For isotonitetsbefordrende øvelser anbefaler vi 
normalt 3 sett med 12 repetisjoner og med en pause 
på 1-2 minutter i mellom. En fordel med  isotonisk 
muskeløvelser er at samtidig med styrkeøkningen 
blir koordineringen også bedre, siden det ikke er 
bevegelser under sammentrekning og avslapning.

Gjennom den generelle kunnskapen vi nå har i 
anatomi, kan enkle men effektive øvelser for å 
forbedre styrken i musklene på skulderregionen 
utledes..Noen bueskyttere bruker et såkalt "Thera-
Band" eller til og med det sterkere "Deuser-Band", 
men de har ikke et egnet grep og de synes å være for 
lette for en frisk person til å bedre muskelstyrke som 
er nødvendig i toppbueskyting. Ved bruk av 
manualer trengs ekstra utstyr som en benk eller 
lignende, ellers vil det bli ganske vanskelig å trene 
opp for eksempel ryggmusklene. Noen skyttere 
bruker treningsmaskiner i et treningsstudio på et 
jevnlig nivå, noe som i prinsippet er en god idé. 
Imidlertid er det bueskyttertreneren og ikke trenere 
eller eiere av slike sentre som sorterer ut de nøyaktige

øvelsene som er nødvendige for en bueskytterelev.

Dessuten er det såkalte brystutvidere tilgjengelig på 
markedet som er svært effektive for å styrke skulder-
regionen. Disse har normalt fem gummistrenger 
festet mellom to håndtak og kan brukes på en lang 
rekke øvelser. De kommer i forskjellige styrker, fra 
20 kg til 100 kg. Dermed kan du bruke for eksempel 
bare to strenger på en 20 kg brystutvider, dette vil gi 
deg 8 kg og det samme antall strenger på en 100 kg 
brystutvider vil da ha 40 kg i fullt utstrekk. En ny-
begynner skal bruke så mange strenger at de kan 
håndtere øvelsene 2-3 ganger i et raskt tempo, men 
skal føle belastningen komme etterpå. Arbeidet med 
brystutvider kan gjøres overalt, er billig og fortsatt 
svært effektiv.

Etterfølgende program viser syv enkle øvelser for å 
øke muskelstyrken i skulderregionen; Igjen skal 
dette bare tjene som et forslag, alle oppfordres til å 
skape nye og nyttige øvelser. Det er angitt hvis disse 
øvelsene er isometrisk eller dynamisk slik at alle kan 
utlede antallet sammentrekninger og varighet av 
treningen.

Side push-ups (dynamisk): Denne øvelsen styrker 
spesielt anterior serratus muskelen. Plasser føttene 
mot en vegg eller skap; Buehånden skal plasseres fast 
på gulvet, hele kroppen inkludert albuen på buearmen 
holdes rett under denne øvelsen; La skulderbladet 
bevege seg mot ryggraden (simuler høy skulder) og 
skyv den bort fra ryggen alternerende.
Se figur 1.

Innover rotasjon av buearmen (isometrisk): Hold 
buehånden på karmen av en dør eller lignende, stå 
rolig i skyteposisjon. Lås albuen og roter overarmen 
innover (med klokken for høyrehendte, mot klokken 
for venstrehendte) slik at den hule delen på albuen 
beveger seg ut av banen for en imaginær streng. 
IKKE ta skulderen fremover og nærmere den 
imaginære ordinære strenglinjen. Se figur 2 og 3.
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Figur 2 

Figur 4

Figur 3 

c.

Figur 5 

d.
Første ekspansjonsøvelse (dynamisk): Oppreist 
holdning, armene utstrukket over hodet og hold i en 
strikk. Hold armene strukket og senk ned skuldrene. 
Trekk i strikken ved å senke armene fra hverandre 
sidelengs og med strikken foran brystet. Senk armene 
inntil strikken er slakk igjen.
Se figur 6, 7 og 8.

Push-ups for skulder (dynamisk): Sittende, bena rett 
ut foran deg. Plasser hendene ved dine sider og løft 
opp kroppen din. Hvis armene er for korte til å oppnå 
tilstrekkelig oppløft, bruk en bok, murstein eller 
lignende under håndflatene for å få et bedre resultat. 
Se figur 4 og 5.

Figur 6 

Figur 7 

Figur 8 
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Figur 9

Figur 10 

e. f.
Tredje ekspansjonsøvelse (dynamisk): Stå med 
føttene ganske langt fra hverandre, høyre bein rett og 
med foten i "paralellposisjon". Det venstre kneet 
bøyes til cirka 90 °; Sett venstre albue på det venstre 
kne. Den ene enden på ekspansjonsbandet skal være 
godt sikret under høyre fot og den andre enden skal 
holdes av høyre hånd; Trekk ekspansjonsbandet over 
brystet mot venstre skulder og slapp av igjen. Når du 
gjør dette bør du se mot din venstre skulder, for å 
redusere risikoen for skade om strikken løsner fra 
foten. Bør repeteres på begge sider.
Se figur 11 og 12.

Andre ekspansjonsøvelse (dynamisk): I denne øvelsen 
brukes ekspansjonsbandet bak ryggen og oppreist 
holdning; En arm er strukket opp mot taket og den 
andre armen strukket ned mot gulvet. Hold i 
ekspansjonsbandet og strekk til maksimum og slapp 
av igjen (simuler høy skulder på den siden hvor 
armen er strukket ned mot gulvet). Denne øvelsen 
bør repeteres på begge sider.
Se figur 9 og 10.

Figur 11 

Figur 12 
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g.

Figur 13 

Figur 14 

Figur 15 

h.

Figur 16

Fjerde ekspansjonsøvelse (dynamisk): Oppreist 
holdning..Armene strukket ut foran deg i skulder- 
høyde og holdende i et ekspansjonsband. Trekk likt 
ut til sidene inntil strikken berører brystet, så tilbake 
til startstillingen. Hold armene strukket hele tiden.
Se figur 13, 14 og 15.

Femte ekspansjonsøvelse (dynamisk): Denne øvelsen 
er nyttig spesielt for compound bueskyttere. Ha en 
oppreist holdning. Håndtaket på et ekspansjonsband 
sikkert festet under foten på buearm siden,.det andre 
håndtaket skal løftes opp til det horisontale med 
buearmen.utstrukket.(abduction). Sørg for at buehånd 
får omtrent samme posisjon som om du holder i en 
bue, slik at andre muskler som ikke brukes for å 
holde buen, også blir styrket.
Se figur 16 og 17.

Figur 17 
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Vi har brukt illustrasjoner laget av oss og påfølgende: 
Side 3, venstre kolonne: Tensed and relaxed muscle on 
joint, from Elizabeth Andrews, “Muskel Coaching” (Ang- 
      ewandte Kinesiologie) 
Side 3, høyre kolonne: Chest cavity seen from 

top,  from  Sobotta-CD “Anatomie  des Menschen” 
(Urban&Schwarzenberg) 

Side 3, høyre kolonne: Shoulder blades, from 
Waldeyer “Anatomie des Menschen” (de Gruyter)
Side 4, venstre kolonne: Deltoid muscle, from Sobotta-CD 
Side 4, høyre kolonne: Supra-/infraspinatus, from 

Hess “Sportverletzungen” 
Side 4, høyre kolonne: Anterior serratus, from 

Hess “Sportverletzungen” 
Side 5, høyre kolonne: Trapezius/latissiums dorsi, 

from Sobotta-CD 
Side 5, høyre kolonne: Cross section through 

chest cavity, from Sobotta-CD 
Side 6, venstre kolonne: Chest cavity, from Sobotta-CD plus 

drawings from Josef PREISSER 
Side 7, høyre kolonne: Finger, from Sobotta-CD 
Side 8, venstre kolonne:  x-rays from Josef PREISSER 
Side 8, høyre kolonne: Combination made by Josef 

PREISSER from two pictures (upper and lower leg) 
from the Sobotta-CD 

Side 9, venstre kolonne: Angles with an upright standing 
person, from Debrunner “Orthopädie” 

Side 9, høyre kolonne: Deep back muscles, from Sobotta-CD 

Debrunner,  A. M., Orthopädie, Die Störungen des Bewegungsapparates in 
Klinik und Praxis, (1988), ISBN 3-456-81665-0 

Hess, H., Montag, H.-J., Sportverletzungen; Hrsg. Luitpold-Werk, München, 
5. Aufl.

Sobotta,  Atlas der Anatomie des Menschen (CD-ROM-Version  1.5),  Hrsg. 
Urban&Schwarzenberg (ISBN 3-541-17492-7) 

Waldeyer,  A., Mayet, A.,: Anatomie  des Menschen, (1980), Hrsg. Walter de 
Gruyter, (ISBN 3-11-005733-6) 

Wilmot K., personal informations  5/2005 

Elizabeth Andrews, “Muskel Coaching”, “Angewandte Kinesiologie in Sport 
und Therapie”, VAK Verlag für Angewandte Kinesiologie GmbH, Freiburg 
im Breisgau, ISBN: 3-924077-36-3 

Literatur og orginaliteten på illustrasjonene

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no 
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Innhold: Barebow og recurve bueskyting har mange likheter, 
derfor har vi i denne barebowmodulen konsentrert 
oss om de elementene i skytingen som er typiske for 
barebow og refererer til de vanlige elementene i 
recurvemodulen.

1. Introduksjon:

Barebow er definert for konkurranse ved WA regler 
(per..20.04.2014.se:
http://www.worldarchery.org/HOME/Rules/ 
Constitution-Rules , bok 4 "field & 3D archery 
rules", Chapter 22, Art. 22.3). Den beskrives som en 
bue og blir skutt med uten tilleggsutstyr som sikte, 
sikte merker på buen, dragindikator (klikker) etc. 
Skyttere som ønsker å skyte barebow, må være 
klar over at barebow blir hovedsakelig bare skutt 
med i felt og 3D i WA's disipliner og at 
Barebow ikke er en olympisk gren. Det finnes 
innendørs og utendørs konkurranser for Barebow.

Skyting med barebow er en fin start for ny-
begynnere i sporten bueskyting. Nybegynnerne vil 
uten mye instruksjon mest sannsynlig trekke buen 
og sikte langs pilen, noe som er akseptabelt i 
begynnelsen av læringen. Etter en stund vil de legge 
merke til at det er mer enn bare oppdrag, sikte og 
slipp som skal til for å treffe, spesielt når de skyter 
fra forskjellig avstand. I forskjellige deler av verden 
er skyting med tradisjonell bue og sikting over pilen 
en del av kulturen.

Barebowskyttere utvikler en god følelse til sin bue 
og kan senere bytte til en recurve- eller en 
compoundbue hvis de ønsker det. Skyting med 
barebow er mer og mer akseptert som en del av 
læringsprosessen for nybegynnere. I noen land, for 
eksempel i Sverige, skyter nybegynnerne i noen 
måneder med barebow for å lære alle aspekter av 
skytingen, med følelse for buen. Etter barebow- 
introduksjonen gjør de sine valg for hvilken disiplin 
de ønsker å følge.

Instinktiv skyting er en spesiell metode å bruke en 
barebow bue på. Det oppnås ved å fokusere på 
målet og å slippe pilen uten å bevisst forsøke å 
beregne avstanden til målet; Skuddet blir utført med 
et minimum av bevisste visuelle referanser, som for 
eksempel ved å finne riktig punkt å peke pilspissen 
på målet utfra skyteavstanden. Denne formen for 
bueskyting kan være ganske nøyaktig, men tar tid å 
mestre. Konsentrasjon som kreves for denne formen 
for bueskyting er ikke den samme som til skyting av 
et gitt antall piler mot ett fast mål, som blir skutt i 
større konkurranser (NM, EM, VM og OL) kalt 
skiveskyting. Barebowskyttere bruker sjelden 
instinktiv skyting i konkurranse.

1.Introduksjon_______________________2

2. Utstyr____________________________3
2.1 Buemidtstykket___________________3
2.2 Grepet__________________________3
2.3 Lemmer________________________3
2.4 Streng_________________________4
2.5 Plunger________________________4
2.6 Pilhylle________________________4
2.7 Nockmerker og pilnocken__________4
2.8 Piler___________________________5
2.9 Tab____________________________5

3. Skyteteknikk og linjeringer___________6
3.1 Start med barebowskyting_________6
3.2 Holdning og kroppslinjering________7
3.3 Oppdraget______________________7
3.4 Siktemetoder____________________7
3.5 Ankringspunkt eller ansiktsreferansen_8
3.6 Gapskyting______________________8
3.7 Ansiktsvandring_________________8
3.8 Strengvandring__________________8
3.9 Kombinasjon av ansikts- og strengvandring_9 
3.10 Strengvandring med gap-
skyting____9 3.11 
Slippet_______________________10 3.12
Fullføringen___________________11 3.13
Analysering___________________11 3.14
Siktekorrigeringer______________11 3.15
Buejusteringer_________________12

4. Konklusjon_______________________12

5. Ordliste__________________________12
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I følge WA's regler skal en ustrenget barebowbue 
kunne passere gjennom en ring på 12,2 cm i 
diameter. Påmontert(e) vekt(er) er tillatt, men skal 
ikke inneha en stabilisatorlignende funksjon og etter 
montering må buen passere ringtesten.

2. Utstyr

Et midtstykke av den såkalte "gjennomskytende" 
typen er ikke tillatt. Recurve midtstykke av metall 
eller karbon er tillatt som Barebowbue. Alle farger 
er tillatt. Det anbefales at siktevinduet er kvadrert og 
høyt nok til å støtte "gapskyting ".

2.1 Buemidtstykke

Det er ikke tillatt å ha merker av noe slag som kan 
bistå til sikting i siktevinduet. Konfigurasjonen av 
utskjæringen av siktevinduet sett fra skytter i fullt 
drag bør ikke vise noe "fremspring", som kan 
brukes som siktemiddel.
Ytterligere masse kan festes til midtstykket for å 
stabilisere buen. Noen midtstykker er produsert med 
festepunkter i den nedre seksjonen for å muliggjøre 
montering av vekt. Det samme resultat kan oppnås 
hvis massen monteres direkte på midtsykket, 
dersom buen ikke har slike monteringspunkter. 
For å bestemme den riktige balansen på barebow- 
buen, skal øvre buelem ikke bevege seg mot 
bueskytteren etter skuddet.

Den første rotasjonen på en 
ustabilisert bue, er at øvre 
lem roterer mot bueskytter.

Det anbefales at bueskytteren fester, med tape, noe 
bly (bly til fisking f.eks.) på den nederste delen og 
på baksiden av midtstykket på anvist sted. Skyt 
noen piler på forskjellig avstand og legg merke til 
bevegelsene buen gjør. Ved å legge til eller redusere 
vekten med bly, kan bueskytteren bestemme den 
ekstra masse som trengs for å stabilisere buen; Men 
når den er montert og ustrenget, må buen være i 
stand til å passere gjennom en ring på 12,2 cm.

2.2 Grepet
Påse at buegrepet ikke har kontakt utover livslinjen i 
skytters buehånd (ingen kontakt på siden mot 
lillefingeren). Vanligvis er det ingen skliing i grepet 
til noen av sidene; Hånden presser mot trykkpunktet 
og da bør buen forlate håndflaten rett fremover. La 
valget på høyt, lavt eller middels grep være opp til 
bueskytterens følelse av komfort. Du kan endre 
størrelsen på grepet eller lage et nytt (i trevirke) for 
eksempel.

Dekk buegrepet med vaselin, la bueskytteren skyte 
og sjekk deretter om deres hånd glir sideveis. Hvis 
det skjer, legg et lag av noe materiale på den siden 
det sklis mot eller skrap bort på motsatte siden. Det 
er normalt at bueskytters buehånd beveger seg mot 
strupen på buen.

Hvis vi legger ekstra materiale på grepet og dermed 
gjør det mer egnet for vår gripemåte, står vi i fare 
for at små forandringer i posisjonering av 
håndleddet vil endre grupperinger.

2.3 Lemmer
Det er ikke tillatt å ha merker som kan være til nytte 
for sikting, på forsiden (innsiden) av lemmene. 
Barebowlemmer bør være av den "stive" typen, 
for å maksimere sidestabiliteten, slik at buen 
ikke "danser" rundt i strengslippet. Figuren neden-
for gir deg en idé om forskjellene i lemmene.
Merk: Barebow skyter opptil 50 meter, oppover og 
nedover i terenget.

Materiale Lemhastighet Dragfølelsen

Tre Veldig treg Veldig svak

Tre/glassfiber Treg Svak

Tre/karbon

Tre/keramikk

Tre/karbon/
keramikk

Hurtig

Hurtig

Veldig hurtig

Bløt til hard

Bløt til hard

Hard

3333



4 World Archery Norway Trenerhåndbok nivå 2 

2.4 Streng
Alle typer strengmateriale og farger er tillatt. Midt- 
taklingen skal ikke ha noen markeringer til hjelp for 
sikting. Jo tyngre streng (jo flere kordeler) eller 
tyngre midttakling (dobbel takling, tykk takletråd), 
jo tregere blir strengen. Toppen på midttaklingen 
skal ikke ende i synsfeltet, men kan gjerne gå 
høyere, ellers kan det tolkes som at det blir brukt til 
hjelp for måling av skyteavstand.

Enhver form for justerbar plunger (trykk-knapp) er 
tillatt så lenge trykkpunktet ikke er plassert noe 
lenger bakover enn 2 cm (innvendig) fra halsen av 
grepet (pivotpunkt). Plungeren blir satt opp på 
nøyaktig samme måte som på en olympisk recurve 
bue.

2.5 Plunger

Bruk en hard pilhylle. En pilhylle må være pålitelig 
og solid i barebowskyting. De fleste standard 
fliphyllene er robuste nok til å tåle trykket pilen 
overfører til hyllen på korte avstander ved streng-
vandringen. På lengre distanser (som 50 meter) er 
det liten påvirkning på pilhyllen fra pilens beveg-
else. Oppdragspunktet (strengkrokingen) er nært til 
pilen, pilen forlater strengen i nært en rett linje og 
vil ha tilstrekkelig "klarering" mens den passerer 
pilhyllen.

2.6 Pilhylle

På kortere avstander (som 30 meter) er bueskytters 
fingre plassert lavt på strengen (vekk fra pilen), noe 
som vil skape nedoverpress av pilen mot pilhyllen. 
I slippøyeblikket kan pilen "hoppe" fra pilhyllen. 
En tykk bærearm som pilen hviler på (mer enn 1,5 
mm diameter) kan føre til at pilen "hopper" enda 
høyere.

Dårlig klaring forårsaker dårlig gruppering. Med en 
lang bærearm på pilhyllen, er det en stor sjanse for 
at fjærer (eller til og med nocken) kommer i kontakt 
med pilhyllen.

Derfor er pilhyllens bærearmstilling kritisk for 
å oppnå god klaring.

Nock en pil på strengen og legge den på pilhyllen. 
Forkort eller juster pilhyllens bærearm, slik at enden 
av tråden ikke er synlig utenfor pilskaftet sett oven-
fra. Se bilder over.

KorrektIkke korrekt

2.7 Nockmerker og pilnocken
Alle typer nockmerker er tillatt - Noen kommersielt 
tilgjengelige nockmerker har fordelen av konsekvent 
tykkelse, men de har en tendens til å brekke og er 
ikke egnet til tykkere strenger. Når du bruker nock-
merker / pilnockkombinasjon vil vinkelen mellom 
strengen og pilen ikke spille store rollen, men pil-
nocken ved denne ordningen kan lett skades av treff 
fra andre piler på målskiven. Pass på å ha en 
tilstrekkelig mengde reserve nocker, spesielle nocker 
er kanskje ikke like tilgjengelig på alle utsalgssteder 
for bueskytter utstyr.

Når pilen blir skutt med splittfingergrep (Mediter-
ransk slipp), er pilen mer eller mindre vinkelrett på 
strengen. Når du skyter med tre fingrer under pilen, 
får pilnocken en skarpere vinkel mot det øvre nock-
merke på strengen, ved bruk av to nockmerker på 
strengen skal de monteres langt nok fra hverandre så 
det unngås klemming på pilen mellom nockmerkene. 
Vi kan bruke to nockmerker for å unngå at pilnocken 
sklir nedover strengen.
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Som en startposisjon, ha toppen 
på det nederste nockmerket ca 
5-6 millimeter over 0-punktet 
(vinkelrett på strengen).

Et selvlaget nockmerke er et godt og pålitelig 
alternativ. Uansett hvilken type nockmerke som 
brukes, er det viktig med konsistens fra streng til 
streng. Slik at nockmerket alltid er plassert på 
samme sted på strengen.

Vist på dette bildet 
er en foreslått måte å 
binde et nockmerke.

Den beste måten nockpunktet kan bli sjekket på for 
barebow er med barskaft test. Teorien bak barskaft 
justeringen er at et pilskaft uten fjærer vil fortsette å 
fly i den retningen det blir skutt ut fra buen. Skyt 
minst tre fjærede piler og to ufjærede piler på en 
matte fra 15 og 30 meters avstand. 15 meter vil 
dekke de korte avstandene mens 30 meter er bare 
litt over halvparten av den lengste distansen for 
barebow disiplinen feltskyting. Det er viktig at 
trener ser at bueskytteren skyter identiske og godt 
ferdighetsutførte skudd, spesielt med samme 
fingerposisjon på strengen og ansiktsplasseringen.

Hvis de ufjærede pilskaftenes treffpunkt er høyere 
enn der de fjærede pilskaftene står, er nockmerket 
for lavt. Hvis de ufjærede pilskaftenes treffpunkt er 
lavere enn der de fjærede pilskaftene står, er 
nockmerket for høyt. Noen ganger er det ønskelig å 
ha barskaft treffene bare litt under de fjærede 
pilskaftenes treffpunkt for å sikre at nockmerkene 
ikke er for lave, da dette kan føre til klarings-
problemer. Det bør også vurderes å ha barskaft 
treffene litt til venstre for de fjærede pilskaftenes 
treffpunkt for å kompensere strengrefleksen.

2.8 Piler
Bueskyttere kan skyte med hvilke som helst type 
piler i barebowklassen, men de bør være i stand til å 
nå 50 meters avstand, fortrinnsvis ved komfortabelt 
sikteforhold. Med dette i tankene bør en bueskytter 
som har til hensikt å skyte med aluminiumspiler, ha 
en bue med oppdragsvekt på rundt 45 Ibs. Med 
middels tunge aluminium/karbon piler bør opp-
dragsvekten være rundt 42 Ibs. Med lette aluminium/
karbon piler bør en bue på 35 Ibs være tilstrekkelig 
for å nå den nødvendige avstanden på en enkel måte. 
Disse forslagene vil avhenge av bueskytters 
draglengde - med lengre draglengde blir kraftutslaget 
høyere, dette vil da gi større skyvekraft på pilen.

Se utvalgstabell fra pil produsent, eller referer til et 
simulatorprogram for pilflukt som er kommersielt 
tilgjengelig til bruk på datamaskiner.

Det anbefales for nybegynnere å starte med piler som 
er lengre enn den målte draglengden, fordi etter et 
par måneder med intens praksis vil draglengden 
muligens kunne bli øket med en tomme eller mer, på 
grunn av styrkeøkning på musklene i skulderregionen 
kombinert med bedre bruk av brysthulen gjennom 
god pusteteknikk. Følgelig bør pilvalget være en eller 
to "spine" verdier stivere enn anbefalt, dette som 
forberedelse til økningen i draglengden.

2.9 Tab
Hensikten med en tab er å beskytte fingrene. En myk 
tab med en ensartet overflate reduserer friksjonen 
mot strengen og påvirker positivt et rent slipp av 
strengen. Desto mykere kategori, jo mindre vil pilen 
bli påvirket. Ujevn, ru eller stiv og hard overflate-
struktur på en tab kan resultere i forskjeller av 
dynamisk pilstivhet "spine". Litt talkumpulver på 
taben sikrer en glatt overflate og forlenger levetiden 
til taben.

I motsetning til tabkategorien som brukes i recurve-
skyting, har overflaten på en tab for barebow normalt 
ingen utskjæring mellom pekefinger og de andre 
fingrene.

Barebowtaber er tilgjengelige i små, middels og store 
størrelser for enten høyre- eller venstrehånds- 
skyttere. Overflaten skal være akkurat lang nok til å 
dekke fingrene når fingrene er bøyd rundt strengen. 
Et eventuelt overskudd kan bli kuttet av.
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En tab med ankringsplate egner seg bare hvis 
ansiktsreferansen er under kjevebenet. For å oppnå 
en god, fast og repeterbar ansiktsreferanse hos en 
barebowskytter, er en tab uten ankringsplate å 
foretrekke. Noen taber er justerbare og tillater der-
med at plasseringen i ansiktet kan varieres. Disse 
tabkategoriene tillater bueskytteren å ha et lavere 
ankringspunkt, om nødvendig også under kjeve-
benet.

Tråklemasker med ca 3 mm avstand mellom seg 
bistår fingerplasseringen på strengen ved bruk av 
strengvandring. En forflytting av fingrene på ca 3 
mm tilsvarer en siktejustering på omtrent 5 meter, 
avhengig av buens dragvekt, skytters draglengde, 
pilens vekt, og skytters teknikk. Praksis av dette vil 
bekrefte disse parameterne for hver enkelt bue-
skytter. Posisjon til fingrene på strengen ved 
strengvandring kan bestemmes nøyaktig ved hjelp 
av en tab, en skytehanske gir mindre nøyaktig 
måling.

3. Skyteteknikk og
linjeringer

3.1 Start med barebow skyting
I WA's "Håndbok for nye bueskyttere" lærer nye 
bueskyttere de grunnleggende elementene til 
skytingen. Nå går vi videre med de aspekter som 
angår skyting i barebowdivisjonen. I barebow er 
det anbefalt å instruere nybegynnere teknikken å 
sikte med pilen (rett over pilen eller langsetter 
pilen), som er barebowstilen i utgangspunktet.

Nye bueskyttere må lære å stabilisere skytingens 
rutiner og finne ut av det grunnleggende ved 
barebowskytingen. Det anbefales nye bueskyttere å 
starte på kort avstand, for eksempel 15 meter 
(avhengig av skytters alder og buens dragvekt, noen 
ganger er 5-8 meter nok). Dette vil gi bueskytter 
muligheten til å skyte med begge øynene åpne, eller 
ett øye lukket og samtidig opprettholde konstant 
strengposisjon og ankringspunkt, slik at de kan 
konsentrere seg om å få tettest mulig pil-
grupperinger.

Oppdraget og ankringspunktet er viktige deler i 
prosessen og må være konsistente før man går videre 
til nye avstander. Det kan være en god idé at nye 
bueskyttere bruker "kisser-button" for å finne det 
riktige ankringspunktet, den må justeres til rett plass 
av trener og dermed kan bueskytteren ganske enkelt 
korrigere seg selv .

Siktepunktet på skiven kan variere med avstanden det 
blir skutt på. Selve prosedyren for sikting bør ikke 
nye barebowskyttere tenke så mye på før de føler seg 
komfortable i utførelse og håndtering av de grunn-
leggende elementene, som holdning, bueløft, oppdrag, 
ankringspunkt, slipp og fullføring. Når generell 
forståelse og utøving av barebowskyting på det grunn-
leggende plan er oppnådd kan og bør bueskytteren 
konsentrere seg om å sikte, for å få små grupperinger 
av piler på en konstant nær avstand (5- 15 meter). 
Bruk gjerne en stor gul sirkel (klipp ut fra en 122 cm 
skive ) og varier på avstandene.

Når bueskytters hode er i riktig posisjon, kan det se ut 
som om bueskytteren prøver og "se gjennom" 
buestrengen. Posisjonering og kontroll på hvor 
buestrengen linjeres, blir med erfaring automatisert og 
mesteparten av konsentrasjonen som rettes på 
siktingens formål må rettes mot "hvor pilen peker". 
Før bueskytter starter med fokus på gult og samtidig 
trekker strengen mot sitt ankringspunkt, skal 
bueskytteren linjere buestrengen og bringe pilspissen 
inn i linjen for så å ha fokus på gult.

De fleste bueskyttere vil på lengre avstander fore-
trekke å sette pilspissen like under midten av senteret, 
slik at den øvre kanten av pilspissen bare berører den 
nedre grensen av gult. Pilspissen vil da ikke dekke 
feltet med gult. På de korte avstandene foretrekkes det 
å sette pilspissen på det gule feltet. "På jobb"-trening 
er den beste læringen.

Nye bueskyttere som skyter barebow, har en tendens 
til å slippe pilen så snart de er i gult uten ordentlig 
sikting. Få dem til å holde i ett til to sekunder når de 
er "i gult" for riktig å sikte.

Når bueskytteren har fått erfaring med sikting i 
barebow, kan bueskytteren øve videre på de riktige 
skivene og på riktige avstander. Det er også anbefalt, 
siden barebowskyttere stort sett skyter i felt- eller 3D- 
disiplinen, å øve på 3D dyr og på deres spesifikke 
avstander.

Det er en subjektiv, kinestetisk følelse barebow-
skytteren oppnår når pilspissen er plassert på gult 
under sikteprosessen før slippet. Progresjon er kun 
mulig gjennom intens oppmerksomhet på hva du føler 
og ingenting må få lov til å forstyrre denne 
intensiteten når pilspissen er plassert i gult.
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Når en god grunnteknikk blir mestret, vil konsen-
trasjonen svitsje over til sikteprosess og grad av 
scoresuksess man har når man skyter barebow. Man 
må også være klar over hvilken piltreffeffekt 
værforholdene har ved ulike vindhastigheter og 
vindretninger. Justeringer av sikte må gjøres og 
personlig erfaring i ulike værforhold blir den beste 
læringen.

Gjennom omfattende praksis over en lang periode, 
vil bueskytter øke ferdigheten knyttet til barebow-
skyting og kinestetisk bevissthet for korrigeringer 
under forskjellige værforhold. For eksempel ved 
skiftende vindhastighet og retninger, vil disse og 
andre faktorer aktivere dyktigheten hos bueskytter 
slik at hurtige justeringer på skytingen gjøres ut i 
fra det de ser når pilen peker mot målet.

3.2 Holdning og kroppslinjering
Det er ønskelig at bueskytters kroppsholdning er 
konsistent, men siden barebow stort sett blir skutt i 
felt eller 3D-konkurranser har vi terrenget som kan 
endre seg fra post til post. Dette dikterer kropps-
holdningen. Spesielt gjelder dette den nedre delen 
av kroppen, overkroppen kan stort sett holdes 
konsistent under varierende skyting i de fleste 
terrengvariasjoner.
Basen for en god kroppslinjering er en godt 
balansert kroppsholdning. Nybegynnere bør først 
bygge opp en konsistent skytemåte på en flat 
skytebane. De bør tenke seg et høyt rett tre som 
strekker seg opp mot skyene, med røttene dypt 
plantet i jorden. I ikke-ekstreme feltforhold skal det 
frontale plan av kroppen være i skyteplan, skuldre, 
hofter og føtter i linje, hake og nese peke mot 
målet. Oppretthold din forhåndsinnstilte 
kroppsholdning mens du hever og spenner buen.
Barebowskyttere må øve på alle typer av kropps-
posisjoneringer og lære seg å ha god balanse i 
ujevnt terreng, hvor vekten av kroppen ofte hviler 
hovedsaklig bare på ett ben. I et skudd i oppover- 
eller nedoverbakke er det leggen som bærer 
belastningen. I veldig bratte utforskudd blir skytter 
noen ganger tvunget til å bøye det bakre kneet. Det 
samme gjelder den andre veien, ved skudd i svært 
bratt oppoverbakke, kan bueskytter bøye på kneet 
som peker mot målet.

for barebowskyting at fordelingen av kroppsvekten 
bør være ca 60% på forfoten (som er nærmest målet) 
og 40% på det bakre benet. Sist men ikke minst er 
det viktig at:
Bueskytteren føler seg komfortabel og balansert i 
henhold til de ulike situasjoner.

3.3 Oppdraget
Selve oppdraget består av å trekke strengen opp til 
ankringspunktet i en jevn bevegelse. Det viktigste 
aspektet i barebowskyting er konsistensen på drag-
lengden. Dette er vanskelig fordi det ikke er noe 
påmontert dragindikator (klikker) som det er på en 
recurvebue eller "let-off"/vegg som det er på en 
compoundbue.

For å styre konsistensen på draglengden for bue-
skytteren i øvelsesformål, kan det festes en hvit 
tapebit på innsiden av siktevinduet med et merke på. 
Mens bueskytteren er i fullt drag markeres pilen på 
linje med merket som er på tapen, eller lag et merke 
på pilen i tråd med fronten/baksiden av siktevinduet.

For å komme til den riktige draglengden i barebow-
skyting er det anbefalt å starte oppdraget litt høyere 
enn skulderhøyden. Buearmskulderen vil da bli 
skjøvet fremover mot målet så langt som mulig. 
Dermed vil heller ikke den inngåtte bevegelsen 
tillate skulderen å svikte innover mot ryggraden, 
mens skulderbladet på strengsiden skal bevege seg 
mot ryggraden så buen forblir trukket opp.

3.4 Siktemetoder
Det er tre siktemetoder ved barebowskyting. En 
kombinasjon av disse metodene kan tilpasses den 
enkelte skytter.

"Gapskyting"
Ansiktsvandring
Strengvandring

Kombinasjoner:
Ansikts- og strengvandring
Strengvandring med gapskyting

Alle de ovennevnte metodene bruker tuppen 
(spissen) av pilen for høydejustering og kanten på 
siktevindu i forhold til strengen for sideveis 
justering (strenglinjering). Nedenfor er det to bilder 
som viser de mest vanlige siktebildene. Utviklingen 
av en siktemetode for en barebowskytter er en 
langvarig prosess.

Mens anbefalingen i skiveskyting er at 
kroppsvekten bør være jevnt fordelt på begge føtter, 
er anbefalingen
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3.5 Ankringpunkt eller ansiktsreferansen
Ankringspunktet relateres til hvordan bueskytter 
ønsker å sikte. Preferansen for et bestemt ankrings-
punkt blir vanligvis gitt av ansiktskontur og type 
skyting. Det anbefales at nybegynnere i barebow 
begynner med strengvandring (som er den mest 
vanlige stilart) og et fast punkt for ankring i ansiktet, 
helst ved kinnbeinet, like under øyet. Ankrings-
punkter blir beskrevet som høye eller lave i ansiktet. 
Ansiktsferanse på eller under kjevebeinet kalles lavt, 
ansiktsreferanse på eller under kinnbenet kalles 
høyt. Begge typer ankringspunkter kan brukes 
effektivt for all type barebowskyting.

Gapskyting innebærer å opprettholde nøyaktig lik 
fingerplasering på strengen og nøyaktig det samme 
ankringspunkt i ansiktet på forskjellige avstander, 
mens du sikter med pilens spiss på ulike punkter 
over eller under målet. Det korrekte gap (punkt å 
sikte utenfor senter på målet) må fastsettes for ulike 
avstander og under varierende skyteforhold, noe 
som er tidkrevende og kan være frustrerende. 
Siktepunktet på målet er vanligvis under senteret på 
målet ved de kortere avstandene og over senteret på 
målet ved lengere avstander.

3.6 Gapskyting

Referansepunkt ('ansikts'referanse) endres 
('vandrer') i bueskytters ansikt, avhengig av 
avstanden til målet. Fotografiene øverst i neste 
kolonne viser variasjon i kontakten mellom hånd og 
ansikt ved forskjellig avstander. Referansepunktet er 
nærmere øyet på de kortere distansene. Bildene er 
av Linhart Reingild (AUT), Vinner av kvinnenes 
barebow klasse i Canberra (Australia) VM'et i 2002.

3.7 Ansiktsvandring

er i samme posisjon på strengen ved alle avstander. 
Ulempen er at venstre og høyre variasjoner fore-
kommer på grunn av håndstillingen som følger den 
anatomiske formen på ansiktet, det vil si, når hånden 
er plassert på kinnbenet er den lenger ut til siden i 
forhold til øyet, enn når den er plassert i munnviken.

Forskjellige ansiktsreferanser er ikke like pålitelig 
som et fast ankringspunkt, så å finne det nøyaktige 
referansepunktet for hver avstand kan være 
vanskeligere å få til. Dette gjør denne metoden å 
sikte på, upålitelig. Ansiktsvandring er mest brukt 
ved langbue.

3.8 Strengvandring
Barebowskyting er mest vanlig i feltbueskyting. 
Strengvandring betyr at skytters fingre endrer 
posisjonen på strengen når avstanden til målet 
endres, mens ankringspunktet (referansepunktet) er 
konstant. Desto nærmere målet, desto lavere blir 
fingrene plassert på strengen (pilnocken kommer 
nærmere øyet). Jo lenger bort fra målet, desto 
nærmere ligger fingrene nockpunktet på strengen, 
(pilnocken kommer lavere i forhold til øyet).

Bueskytteren sikter med pilspissens øvre kant (se 
bilde til venstre øverst på denne siden). Spissen til 
pilen blir plassert på midten av målet, når det er 
mulig, samtidig som stillingen på pilens nock 
varieres ved å endre fingerstilling opp- eller nedover 
på strengen for varierende avstand til målet. Det vil 
si at strengvandringen medfører at pilspissen blir 
konstant plassert i senteret på målet, mens 
fingerstillingen på strengen bestemmer siktehøyden 
for avstanden det blir skutt på.

Hvis tykk tråd (0,5 mm) på midttaklingen blir 
anvendt, så kan strengvandringen gjøres ved å telle 
trådene, ellers brukes taben. Begynn med å la øverste 
kanten på taben berøre nocken og flytt deretter 
tommelneglen nedover på strengen til det punktet på

Fordelen med denne metoden er at finjusteringen på 
buen ikke endres med avstanden fordi strengfingrene
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20 cm skive  ±3cm
(se 20 cm skive = 4 cm)

20 cm
10 cm  

Min/max for 20cm skive

5 Meter

10 Meter
 ±20 Meter

taben skytter har fastsatt som avstandsmerke for den 
avstand som det skal skytes på. Hold tommelneglen 
fast mot strengen på dette punktet og flytt taben 
nedover strengen slik at den øverste kanten på taben 
er på linje med tommelneglen. Deretter kroker du 
strengfingrene rundt strengen på vanlig måte. Noen 
barebowskyttere har lengre og rettere tommelnegl 
ved strengvandring.

Med strengvandring kan bueskytteren skyte på 
forskjellige avstander med et pålitelig siktesystem 
og med en rekke sjekkpunkter. Standardgrepet på 
strengen for strengvandring er tre fingrer under 
nocken. Ankringspunktet er tuppen på pekefingeren 
berører munnviken mens du har selve pekefingeren 
inntil kinnbenet eller "V'en" mellom pekefinger og 
tommel fast under eller inntil kjevebenet.

Bildene under viser det som er beskrevet ovenfor for 
et skudd på kort avstand, på ca 10 meter.

Legg merke til avstanden mellom nocken og øyet

Legg merke til avstanden mellom nocken og øyet

Denne bildeserien viser fingrene på mellomdistansen 
30 meter. Merk avstanden med tommelen og flytt 
fingerstillingen til riktig sted med bruk av taben og 
tommelen.

Etterfølgende bilder viser fingerplasseringen på de 
lengre avstandene, opp til 50 meter. Merk av 
avstanden og sett fingeren på riktige sted med bruk 
av taben og tommelen.

Legg merke til avstanden mellom nocken og øyet

I denne siktemetoden bruker bueskytteren to eller tre 
referansepunkter og kombinerer disse med forskjel-
lige fingerplasseringer på strengen. Denne metoden 
er nyttig for langbueskyttere. Disse buene skyver 
pilen med en mye lavere hastighet, så bueskytteren 
trenger flere referansepunkter for å oppnå riktig 
siktehøyde på pilen.

3.9 Kombinasjon av ansikts- og strengvandring

3.10 Strengvandring med gap skyting
Denne metoden å sikte på, blir mer og mer populær 
og er enklere enn strengvandring. Bueskytteren har 
en tabell som relaterer hver skivestørrelse (20cm, 
40cm, 60cm og 80cm) til en fingerplassering på 
strengen. Denne plasseringen tilsvarer mer pilhøyde 
enn nødvendig, for den lengste distansen på den 
avstandsbestemte skiven. Vi forventer en relativt rett 
flylinje av pilen på avstandene.

Eksempel; Målinger ved bruk av en 20 cm skive:
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10 Meter

20 Meter
±30 Meter

40 cm
20 cm

40 cm skive

Min/max for 
40 cm skive

 > ± 8 cm
(se 40 cm skive = 8 cm)

15 Meter

30 Meter
±40 Meter

60 cm
30 cm

60 cm skive

Min/max for 
60 cm skive

 > ± 9 cm
(se 60 cm skive = 12 cm)

30 Meter

45 Meter

80 cm

40 cm

80 cm skive

Min/max for 
80 cm skive

 > ± 12 cm
(se 80 cm skive = 16 cm)

55 Meter •	

•

•

Eksempel; Målinger ved bruk av en 40 cm skive:

Eksempel; Målinger ved bruk av en 60 cm skive:

Eksempel; Målinger ved bruk av en 80 cm skive:

De fire diagramene over er fra Jan Koonings

Det viktige for bueskytteren er å vite hvor deres 
personlige referansepunkt for de ulike avstandene er, 
disse må finnes og sorteres ut i praksis ved mye og 
intens skyting. For eksempel: På en 40 cm skive skal 
bueskytteren plassere strengfingrene på strengen 
som om avstanden er 15 meter. Skyt den første pilen 
på en kortere avstand, la oss si 10 meter. Sikt i 
senter av skiven, pilen vil da treffe skiven øverst i 
1'er eller 2'er ringen. Den neste pilen skytes med 
fingrene på det samme stedet på strengen (15 meter), 
men skytter står nå på den lengste avstanden for 40 
cm skiven (20 meter) og pilen vil treffe i den nedre 
del av skiven. Nå skal vi finne ut hvor mye bue-
skytteren må justere for å treffe i sentrum. Dersom 
skytter har en høy 1'er eller 2'er må han da sikte inn i 
1'er eller 2'er ringen lavt for å kunne treffe midten av 
skiven. Med dette systemet har bueskytteren et 
konstant ankringspunkt og det brukes

bare fire markeringer på strengen. Denne metoden er 
mye enklere enn strengvandring, ettersom bue-
skytteren ikke trenger å måle avstander. Bue-
skytterne har færre sjekkpunkter å huske på, derfor 
kan de konsentrere seg mer på deres tekniske del av 
skytingen, som for eksempel å holde oppe en 
konsistent draglengde, sikte og slippe, noe som er 
svært viktig når du skyter barebow.

Slippet av pilen bør sammenfalle med den visuelle 
oppfatning av gapet, som blir lukket når pilspissen 
kommer til syne på målet. I det buen blir holdt i ro et 
sekund eller to når pilspissen lukker gapet, starter 
iverksettelsen av en effektiv gjennomføringsprosess. 
Dette bør sammenfalle med den kinestetiske opp-
fattelsen av en god og stabil fullføring.

3.11 Slippet

Slippet av pilen er en av de viktigste grunnleggende 
deler av bueskytingen. De viktigste elementene er 
avslapping og konsentrasjon. Begge elementer må 
være under full kontroll. Slippet av pilen er ikke et 
resultat av en kraftfull fingerforlengelse, det er en 
handling av avslappede spente fingrer og muskuløst 
samspill i buehånden (trekk og skyv interaksjon).

Buestrengen bokstavelig talt presser fingrene vekk 
fra sin bane, om strengfingrene har vært tilstrekkelig 
avslappet. Det er svært viktig at bueskytteren forstår 
at dragarmen beveger seg gjennom den utvalgte 
bevegelsen uten avbrudd (dynamisk fullføring). 
Noen barebow skyttere har en tendens til å ha et 
statisk slipp, med andre ord, de holder sin 
strenghånd mot ansiktet og tvinger fingrene til å 
åpne seg. Noe som forårsaker at pilen treffer hvor 
som helst på målet og i ettertid kan det også føre til 
muskelskader.

Slippøvelse (foreslått teknikkøvelse):
Simulering av strenghåndavslapping.  Med streng-
fingrene griper skytteren den midtre buehånds- 
finger som skal peke nedover. Ha flatet ut 
strenghåndens håndledd og håndrygg (hånd-
leddets ledd skal være rett), skytterens strenghånd 
bør være "vridbar". Begge albuene skal være litt 
høyere enn skulderhøyde. 
Bueskytteren simulerer så et slipp mens det sees 
på strenghånden. På slutten av simuleringen vær 
sikker på at skytters hånd er avslappet, håndleddet 
bør bøye seg nedover automatiskt og fingrene bør 
være ganske avslappet.

For å få et godt "mentalt bilde" av strengfingrenes 
avslapping prøv følgende.

Ta en bøtte med et tynt jernhåndtak og fyll det 
med sand. La skytter holde bøtten ved siden av 
kroppen, slapp så av i fingrene til den faller eller 
glir ut eller vekk fra fingrene. Dette "mentale 
bilde" er det samme som bør gjøres for å frigjøre 
strengen. Bueskytteren skal prøve å huske dette 
for så å praktisere et perfekt slipp.
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3.12 Fullføringen
Fullføringen er avgjørende for konsistent ytelse og 
nøyaktighet. Pilen skal treffe målet før bueskytteren 
slapper av. Fullføringene bør alltid være utført likt, 
uansett om bueskytteren skyter på lang eller kort 
avstand og derav få lyden av at pilen treffer med 
forskjellige tidsspenn.

Etter hvert skudd bør bueskytteren analysere sine 
rutiner og utfallet (score), og Oppdage unøyaktig-
heter og mulige årsaker:

3.13 Analysering

Pilen treffer skiven i øvre delen:
Løfting av buen i slippøyeblikket.
Fingerposisjonen på strengen kan være for høy; 
flytt fingrene nedover på strengen.
Vær sikker på at skytter ikke skyver mot grepet 
med hånden eller hele innsiden av hånden.
Vær sikker på at skytter har riktig ankrings- 
eller referansepunkt.
Bueskytter bør ta seg tid til å sikte, så strengen 
slippes når pilen er i riktig posisjon og ikke før.

Pilen treffer skiven i nedre delen:
Hold  håndleddet  stabilt  og  utstrukket i slippet,
så ingen unødige bevegelser i leddet oppstår.
Fingerposisjonen på strengen kan være for 
lav; flytt fingrene høyere på strengen.

Vær sikker på at skytteren har riktig 
ankring eller referansepunkt.
Vær sikker på at skytter har riktig draglengde i 
slippet og ikke kryper i fullt drag.
Bueskytteren bør ta seg tid til å sikte, slik at 
fullføringen sammenfaller med pilens peking.

Oppretthold buearmposisjonen uten å senke den 
før pilen treffer målskiven.

Pilen treffer skiven til høyre for senter:
Sjekk skytterens holdning;  Linjer kroppen  
mot målet, mulig kroppen er rotert mot høyre.
Sjekk skytterens hodeposisjon; Linjer hode 
opprett, skytter "lener" seg kanskje mot strengen.
Juster skytters grep for å eliminere muligeheten 
for dreiing eller vridningsmomenter i buen i 
slippøyeblikket.

Den venstrehendte bueskytter kan også presse for 
hardt med buearmen, noe som forårsaker høye 
høyretreff.

Sjekk at bueskytterens strenglinjering ikke 
har beveget seg mot venstre.

Bueskytteren bør konsentrere seg om avslapping 
i fingerledd (flexor muskel) i slippet.

Skytteren skal konsentrere seg om forlengelsen 
av buehånden i en rett linje mot målet.

Sjekk bueskytterens ankring, den kan være 
inkonsekvent. Kanskje trykket kan være for hardt 
inn i ansiktet eller bare så vidt inntil (for løst).

Pilen treffer skiven til venstre for senter:
Sjekk bueskytterens holdning:  Linjer kroppen
mot målet i stedet for å vri den mot venstre. 
Sjekk bueskytterens hodeposisjon: Justerer hodet 
oppover ettersom bueskytteren kan "lene det 
bakover".

Sjekk bueskytterens buegrep ettersom fingrene 
kan "rykke" tak i buen, bruk en bue-/finger- eller 
håndleddslynge.

Kontroller skytterens albueposisjon på buearmen, 
albuen bør hele tiden være helt utstrukket 
ettersom skytteren kan svikte eller bøye albuen i 
slippet. (Det samme gjelder for buearmskulderen 
som skal skyves ut til sitt ytterste).

Sjekk bueskytterens ankringspunkt eller ansikts-
referanse, siden skytteren kan skyve det for hardt 
inn i ansiktet eller er for løst mot ansiktet.

Enhver ekstra bevegelse som "plukker med seg" 
strengen vil føre til en grupperingsfeil mot 
venstre.

Skytteren skal konsentrere seg om forlengelsen 
av buehånden i en rett linje bakover.

3.14 Siktekorrigeringer
Med recurvebue blir buesiktet alltid flyttet mot 
pilgrupperingsområdet. Når du skyter barebow er 
det motsatt:

Pilgrupperingen er for høy, da må bueskytteren 
endre sin fingerposisjon til LAVERE på 
strengen.

Pilgrupperingen er for lav, da må bueskytteren 
endre sin fingerposisjon til HØYERE på 
strengen.
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Bueskyttere må finjustere buen sin fra tid til annen. 
Bue og piler blir kjøpt uavhengig av hverandre. 
Bue velges ut fra anbefalt buelengde og dragvekt 
og piler velges ut grovt anslått fra et pilvalgskjema. 
Når utstyret først er anskaffet, er utstyret ikke egnet 
for skyting før grunnjustering er utført. Justeringen 
er en nødvendighet for alle typer buer, for å sikre at 
utstyret passer skytteren og for å bli kapabelt til å 
oppnå gode pilgruperinger.

3.15 Buejusteringer

Barebow bueskytteren som bruker bare gapskyting 
og/eller ansiktetvandring (med bare ét punkt for 
fingerstilling på strengen), justeres buen på akkurat 
samme måte som recurve bueskyttere gjør, de har 
bare et oppdragspunkt på strengen. Det faste opp-
dragspunktet på strengen er en av parametrene for 
finjusteringen. Ved strengvandring brukes forskjel-
lige fingerstillingspunkt på strengen, for fin-
justering bruker vi et "midt på" punkt.

De fleste buer er rimelig tolerante for små avvik fra 
den normalt statiske tiller. Den statiske tiller er 
avstanden fra den øvre lembasen (eller leminn-
festing) til strengen minus avstanden fra den nedre 
lembasen (eller leminnfesting) til strengen. 
Kontroller produsentens anbefalte mål for å sette 
statisk tiller på en bestemt bue som skal brukes. 
Hold den statiske tiller så liten som mulig på din 
barebow bue for gode resultater. Tillerjustering 
utføres som for recurve buer.

Kraften som genereres ved nocken av pilen under 
slippet og pilens akselerasjon vil variere etter 
hvilken fingerposisjon som er på strengen. Nock-
merkets høyde for strengvandring er et kompromiss 
som vil gi akseptabel pilflukt på både korte og 
lange avstander. Nockmerket er vanligvis satt riktig 
utfra pilens flukt på en halvveis avstand (0-50 
meter, da er halvveis 25 meter). Begynn med 
overkant av nederste nockmerke, 5 - 6 mm over 0 
mm (0 mm = vinkelrett på strengen). Skyt noen 
piler og gå gjennom finjusteringsmetoden funnet i 
modulen "Recurve bue" i denne håndboken.

4. Konklusjon

Trening av alle former for barebowskyting bør 
konsentreres om riktig stil med vekt på ansikts- 
referansen og strengjusteringen. Den grunnleggende 
oppreiste holdningen som introduseres i "Håndbok 
for nye bueskyttere" bør oppmuntres brukt. Varia-
sjoner til denne skyteform er uunngåelig hvis den 
brukes i feltskyting grunnet den ujevne fotposisjonen i 
felten, men en god grunnleggende skytestil bør ut-
vikles. Ansiktsreferanse er baksiktet og som sådan må 
den være konsistent. Avhengig av bueskytterens stil 
vil ansiktsreferansen bli diktert av siktemetoden som 
brukes. Både rett linje- og triangelsiktemetoden er 
omfattende dekket i "Trenerhåndbok nivå 1".

5. Ordliste
Trekkepunkt
Punktet hvor fingrene krokes på strengen for oppdrag.

Ansiktsvandring
Metode for å sikte på målets senter over pilen med 
fast oppdragspunkt, der ansiktsreferanse blir valgt 
etter avstanden å skyte.

Gapskyting
Metode for sikting over pilen med fast 
oppdragspunkt og fast ansiktsreferanse, der punktet 
å sikte på er valgt i henhold til den beregnede 
avstanden å skyte, over eller under sentrum på målet.

Post eller standplass
Plassen som er skytelinjen i skyteformen felt og 3D.

Strengvandring
En metode for å sikte på senter målet over pilen 
med fast ansiktsreferanse, der trekkpunktet på 
strengen er valgt i henhold til avstanden å skyte.

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no
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Clout runde er langdistanse skyting på et mål lagt ut 
på bakken med et senter flagg, kalt clout. Flagget er 
montert på en kort "flaggstang".

Clout runden

Oppsett for en clout konkurranse, med flagg på de tre 
offisielle WA distansene

Det er to divisjoner i en clout runde, disse er recurve 
divisjon og compound divisjon.
Clout skyting er en veldig gammel bueskytter 
disiplin avledet fra et ønske om å skyte på mål 
(motstridende fiende) på ekstreme avstander. Noen 
eldre samfunn skøyt toveis (mål i hver ende av 
banen, bueskytterne skøyt sine piler, gikk og hentet 
og scoret. Så skøyt de dem tilbake til der de nettopp 
skøyt fra). World Archery reglene er bare for enveis 
skyting.

oppvarmings piler blir skutt i to separate runder á 3 
piler forut for oppstart av konkurransen. Disse 
pilene skal bli skutt under kontroll av en skyteleder 
og skal ikke scores.
Under konkurransen er målet å grupere dine piler så 
nært flagget som mulig. Det oppnås poengsum 
tilsvarende sammenlagte poengverdi som hver pil 
har truffet og som markert på bakken.
WA's reglementerte avstander er:
a) 165 meter - Recurve menn
b) 125 meter - Recurve kvinner
c) 185 meter - Compound menn
d) 165 meter - Compound kvinner

Clout målet skal være 15 meter i diameter og med 
clout flagget plassert i senteret. Dette deles inn i 
fem soner, hver sone er 1,5 meter i bredde. 
Scoresonene har poengverdi: 5, 4, 3, 2 og 1 fra 
sentrumsonen og utover. Hvis en pil lander på linjen 
som deler to poengsoner, vil pilen score den høyeste 
verdien av de to sonene. Flagget skal ikke måle mer 
enn 80 cm i lengde og 30 cm i bredde og bør ikke 
være høyere enn 50 cm opp fra bakken.

Clout målet kan bli merket rett på bakken eller 
alternativt kan scoring gjøres med en ledning som 
ikke er strekkbar, kjetting eller tau. Merker med 
farget tape eller knuter på hver 1,5 meter markerer 
scoresonene. Den ene enden av tauet festes til 
senterpålen og den andre enden holdes i av en 
person for merking.

En konkurranserunde består av å skyte 36 piler fra 
en  fast  skytelinje  og   bare  i  en  retning.  Seks

Clout runden - Beskrivelse_____________2    
Noen regler_______________________3 
Sikting___________________________3

Skytestilling__________________________4 
Skyteteknikk_________________________5 
Strategi_____________________________5 
Utstyr______________________________6 
Strengen____________________________6
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Rød
Gul

Svart
Blå

Hvit
Klar

1,5 m
1,5 m

1,5 m
1,5 m

1,5 m
1,5 m

Ledning som ikke er strekkbar, kjetting 
eller tau og bør være ca 9 m langt

Håndtak

Fem personer er tildelt én scoresone hver på målet 
og de inntar sin posisjon langs tauet. Personen som 
holder enden av tauet går sakte rundt flaggstangen 
og holder tauet stramt hele tiden. Personene som er 
tildelt de enkelte scoresonene går samtidig rundt og 
samler pilene som står innenfor deres scoresone. 
Når de har komplettert 360 graders krets og alle 
piler har blitt trukket opp fra bakken, legges tauet 
flatt på bakken (fortsatt festet til flaggstangen i 
senter). De fem personene legger da pilene de har 
samlet på tauets scoresonen som de ble tildelt. Så 
går hver person frem etter tur for å hente sine piler, 
i synkende poengsums orden og poengene noteres.

Clout scoresonene kan bli markert rett på bakken 
eller alternativt kan scoring gjøres med en ikke 
strekkbar ledning, kjetting eller tau. Farget tape eller 
knuter på hver 1,5 meter markerer scoresonene. Den 
ene enden av denne snoren festes til senterpålen og 
den andre enden holdes i av en person.

Noen regler
Konkurranse arrangøren kan velge om konkurransen 
blir skutt i 3 eller 6 pilers runder. Hvis en runde 
består av 3 piler skal skytterne ha maksimalt 2 
minutters skytetid for sine piler. Hvis runden består 
av 6 piler skal skytterne ha maksimalt 4 minutter på 
seg til å skyte sine seks piler.

Bueskytterne kan ikke heve buearmene sine før 
klarsignal til å starte skytingen blir gitt.

Dersom en skytter skyter en pil før eller etter den 
tilmålte tiden mister de poeng tilsvarende den pilen 
som har høyeste score.

Sikting
For opprettholdelse av selv en beskjeden poengsum 
er det viktig å få til siktingen allerede fra første 
scoringsrunden.
Hvis systemet ditt ikke tillater dette (bortsett fra 
flaks) kan man fort bruke to eller tre runder bare på 
å få noenlunde gruppering på rett sted. Ettersom 
konkurransen er kort, vil all sjanse til å konkurrere i 
toppen av resultatlidten eller selv bare å få en 
fornuftig poengsum være over før det er begynt.
På grunn av den ekstreme ellevasjonen av buen vil 
de fleste ikke kunne se flagget som det siktes på, da 
må de velge et siktepunkt på bakgrunnen eller 
forgrunnen å sikte på. Selv om dette kan bli bra når 
punktet er blitt bestemt blir det ofte problemer, når 
de er på ukjente arenaer. Å finne ut akkurat hvor 
målflagget er bak buehånden din. I tillegg med en 
lang skytelinje kan bakgrunnen variere betydelig fra 
den ene enden til den andre og dermed presenteres 
en urettferdig fordel for dem med lett 
gjenkjennelige flekker å sikte på. For eksempel en 
bygård med mange vinduer i motsettning til, la oss 
si en tom betongvegg.
Hvis en vanlig moderne recurve bue som skal skyte 
på distansene a) og b) forklart ovenfor blir brukt. 
Kan en forlenget sikteskala som kommer under 
buehånden brukes. Slik at skytteren får siktetnålen 
tilnærmet i samme plan som flagget, men siktenålen 
er på en side av buen så kanskje en del av 
stabilisatoren eller et merke på den nedre lemmen 
kan benyttes med bedre resultat.

Den forlengede sikteskalaen kommer under buehånden
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Et merke på nedre lem kan sees direkte under 
hånden og kan bli innstilt for sikting på flagget med 
mindre vinden ikke påvirker og sikting til venstre 
eller høyre kan bli nødvendig. Da kan et lite elastisk 
bånd eller et gummistrikk som blir satt på den 
nederste lemmen også brukes som sikte. For c) og 
d) kan ofte et standard sikte brukes.
Se bilde under.

Et merke (gummistrikk) på nedre lem

En tommelfingernegl er ca 1 tomme (2,5 cm), i 
buebevegelse kan dette variere skyte avstanden på 
et skudd med så mye som rundt fem meter.

Skytestilling
Kroppsposisjonering er den viktigste forutsetning 
som i blinkskyting. Så alle feil en gjør vil bli 
forstørre treffpunktsavviket på grunn av avstanden.

Påse at kroppen er 
oppreist før skuddet

Ved å bøye på det 
bakre ben, kan det 
fremre lår og kropp 

bli linje justert

Mange bueskyttere bøyer ryggen i hoftepartiet for å 
holde buearm, skuldre og dragarm på linje, for å 
beholde en effektiv "trekk kraft linje". Dette vil 
kunne skape en bøying i ryggraden som kan kunne 
forårsake noe ubehag i løpet av dagen. For recurve 
skyttere, siden skytevinkelen ikke er så stor, bør det 
være bevegelse nok i hoftepartiet for bøyen.

Ved å lene seg bakover fra livet og 
opp for å få høyde nok til skuddet, 

blir ryggraden ofte bøyd og kan 
føre til smerter i løpet av dagen

For langbueskytterne og de med lette recurve buer, 
kan en alternativt og mindre stressende måte være å 
innta en litt større bredde på fotstillingen og kanskje 
bøye kneet på det bakre beinet (strengside benet) 
litt. Slik at hele kroppen blir skjev bakover fra målet 
(clout vimpelen ). Buearm, skuldre og dragarmen 
kan holdes i linje og i riktig vinkel (90 grader) i 
forhold til ryggraden mens du holder ryggen rett.
Se bilde under.
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Many archers bend back at the waist to keep the bow-arm, 
shoulders and drawing-arm in line to keep and efficient 
“draw force line” but this can create the spine to curve 
which may cause some discomfort during the day. For 
recurve shooters, since the shooting angle is not so great; 
hence they should be able to bend their waist enough.

For longbow archers and light Recurve bows, an alterna-
tive and less stressful way is to take a slightly wider stance 
(than for target shooting) and bend the rear leg (string 
leg) slightly so that the whole body is leaning away from 
the target (clout). The bow-arm, shoulders and drawing-
arm can be kept in line and at a right angle (90 degrees) to 
the spine whilst keeping the spine straight.

Et høyt ankringspunkt (referansepunkt) som i felt 
bueskyting med pekefingeren avslappet under 
kinnbeinet kan bli brukt, noen bueskyttere er mer 
komfortable med denne ansikts plasseringen. Noen 
ønsker kanskje å ha et lavt referansepunkt og holder 
fingrene under haken. Enhver metode som brukes, 
må føles på. Slik at ikke feil i teknikken utfordrer 
treffpunktet, uansett hvor liten feilen er vil den bli 
forstørret på grunn av avstanden det skytes på.

Ved å bruke en "kisser button" i en posisjon som 
medfører at trekkhånden kommer lavere enn ved 
vanlig ankringstilling blir det kanskje lettere å få den 
ønskede pilhøyden og kroppen kan opprettholde en 
mer "normal" oppreist stilling. Siktet kan også 
kunne brukes til siktingen på flagget hvis "kisser 
button" er satt i riktig posisjon.

Bruk av "kisser button" vil tillate lavere 
trekkhåndsposisjon enn ved normal ankring

De fleste treningsoppgavene som det øves på gjelder 
både for clout og blinkskyting, disse består av 
kroppsholdning, ingen eller minimal hodebevegelse, 
buehåndbevegelse og fullføring disse må også være 
kontrollerte. En handling og ikke en reaksjon er 
viktig og av overordnet betydning. God grupering 
ved maksimal rekkevidde på buen indikerer 
overlegen teknikk som er svært ønskelig.

Skyteteknikk

En ren fysisk fullføringshandling hvor strenghånden 
går rett bakover i en naturlig handling ønskes mer, 
enn en biceps / triceps død og løs type fullføring. Illustrasjon på varierte vinkler og pilbaner

Jo bedre slipp, jo mer konsekvent blir pilens 
flyvning. Dermed blir bedre pilgrupering oppnådd.

Et annet viktig punkt er buens vertikalitet. For 
treningen av bueskytteren i å holde sin bue vertikalt, 
kan det monteres et vater et sted på buen. Dine 
recurve bueskyttere er nødt til å fjerne denne 
enheten før konkurransen siden den er ulovlig.

Generelt er det til stor hjelp å fastslå skuddlinjen 
ved å se pilens flyvningsbane. Dette gjøres ved å se 
bort fra siktet, umiddelbart etter slippet er gjort. For 
deretter og observere flyvningsbanen til pilen og 
korrigere siktepunktet for neste skudd. Dette vil 
også bidra til å se om pilene matcher buen eller 
utilbørlige "spark" eller dårlig pilbane er åpenbar.

Strategi

Problemet med denne metoden er at bueskytter kan 
få innarbeidet en dårlig fullføring, som vil resultere 
i en dårligere og dårligere skytetekinikk. Dette er 
grunnen til at treneren bør se på pilens flybane i 
stedet, mens bueskytteren forblir fokusert på 
siktepunktet.

For å sjekke lengden eller avstand på skuddet når 
det skytes to runder á 3 piler, kan du mellom 
rundene gå så langt ut til siden som praktisk mulig 
og med kikkert se avstand på bueskytterens pilskaft.

Når du veileder en compoundbue skytter kan det 
være lurt å få dem til å skyte svært lavt til å begynne 
med, siden mange compoundbuer er i stand til å 
skyte svært lange avstander. De kan til og med skyte 
over sikkerhetsområdet. Det finnes også et annet 
problem compound skytterne kan støte på. Den 
ekstreme kraften pilene har, vil gi en flat pilbane og 
det kan gjøre det vanskelig å finne pilen om gresset 
ikke er veldig kort. Hvis bakken er veldig hardt og 
pilbanen er svært lav, vil pilene kanskje ikke stikke 
ned i bakken. Da kan pilene ha "slanget seg inn 
gresset" og det vil bli vanskeligere å lokalisere og 
finne pilene igjen.

Maksimal skyteavstand for piler, sendt avgårde med 
en bue, blir vanligvis oppnådd ved å løfte buen med 
ca. 43 graders vinkel, selv om det trolig vil variere 
på grunn av forskjeller i vinden.
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En pil fra en recurve bue som ikke har nådd flagget 
kan ha blitt skutt i en vinkel som er for lav; 
Vinkelen på landingen (vinkel mellom bakke og pil) 
kan indikere noe om dette. Fordi pilen har en 
parabolsk kurve vil vinkelen på landingen være 
brattere (høy landingsvinkel), kanskje så mye som 
60o. Hvis pilens vinkel er 45o eller mindre, kan pilen 
skytes lenger ved å skyte høyere. Motsatt "vinklet 
skudd" dvs. skyting med over 45o i sterk medvind 
vil ikke gå så langt som en pil skutt på 43/44o.

Pilvekten kan godt ha noe betydning på gruperingen 
for langhold skyting. Et tyngre pilskaft kan godt 
grupere bedre enn lette pilskaft siden en lett pil kan 
få større fravik ved lett bris.

Utstyret

(Spesielt for Langbue brukere) Skyting og 
spektakulære resultater kan oppnås med trepiler som 
er "chested" dvs. balansepunktet er på bakenden og 
noen ganger bakenfor midtlinjen av pilen. Barrelled 
(tønneformet) piler kan "sees på" samme prinsippet, 
om å holde vekten lav samtidig som spine (stivhet) 
vurdering holdes på et fornuftig tall.

En "chested" pil med hardved i front ved spissen

Lavprofil fjæring holder drag (sidevindspåvirkning) 
på et minimum samtidig som den gir nok styrefart.

Aerodynamisk spiss (Pyle) kan gi noen fordel, men 
det er vanskelig å sette et tall på det. Redusering av 
fjærlengden er lettere merkbar og gir gevinst. Tre 
fjærer er langt bedre enn fire fjærer hvis nødvendig 
for oppmåelse av avstand.

Polyetylen med høy tetthet som dyneema vil gi ca 
10% mer avstand enn polyester som dacron etcetera. 
Å ha en lav strenghøyde kan gi mer skyvekraft og 
avstand på bekostning av mykhet (behag i slippet). 
Redusering av antall kordeler (tråder) i strengen kan 
også øke avstanden til skuddet. Det kan være noe 
mer risting / vibrasjonsfølelse selv om noe mer 
stabiliseringsjustering kan rette på det problemet.

Strengen

Et pent skudd!
Som per WA regler sier, "flaggstangen" bør være rund. 
Dette vil minimere muligheten for at piler treffer og blir 

stående i pålen

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no
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1.Diagram

Øvre cam

Øvre lem

Lembolt (vektjustering) 

Sikte

Scope

Frontstabilisator

Nedre lem

Nedre cam 

Streng

Peep (baksikte)

Kabel glider

Kabel guard

Grep

Midtstykke

Kabler

Refleks Defleks      Rett 

Leminnfesting

Pilhylle
(fall- eller blad-hylle)

Leminnfesting

Lembolt (vektjustering)

2. Compoundbuen

Aksel til aksel lengde

Den totale lengden på compoundbue måles fra aksel 
til aksel (stålbolten cammen er montert på og som 
går gjennom lemmene).

Dagens compoundbuer varierer i lengder fra 30˝ til 
48˝, fra aksel til aksel. Korte buer blir ofte betraktet 
som vanskeligere å skyte med og sies dermed ikke å 
være så godt egnet til skiveskyting som lengre buer. 
Buer med svært lange lengder, over 45˝, er generelt 
tilgivende å skyte med, men har en tendens til å 
være mye tregere enn kortere buer. De fleste 
compoundskyttere som utøver skiveskyting, skyter 
med en compoundbue med lengde på mellom 38˝ og 
43˝ og det brukes mekanisk slippmekanisme.

Det er tre vanlige utforminger på midtstykkene: 
disse er refleks, defleks og rett. Et refleks midt-
stykke kurver bakover med grepet satt bak senter-
linjen til leminnfestingene. Et defleks midtstykke 
kurver med håndtaket foran. Det vil si grepet er 
ytterligere vekk fra strengen enn hva leminn-
festingene er. Som navnet "rett midtstykke" tilsier, 
er grep og leminnfestinger på linje, parallelt med 
strengen.

Midtsykkets utforming

Refleksmidtstykket er den utformingen det 
produseres mest av og dermed også mest til-
gjengelig. Denne utformingen gir normalt en veldig 
balansert følelse, med gode pilhastigheter på grunn 
av at strenghøyden er lavere. Refleks-utformingen er 
mer utsatt for problemer som dreiemoment fra 
hånden i grepet og er ansett for å være mindre 
tilgivende enn de to øvrige utformingene.
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Det rette midtstykket er selvsagt mellomtingen av de 
to andre utformingene. Dette gjelder ikke bare 
formen, men også funksjonene og fordelene av 
formen. Svært få buer markedsføres med helt rett 
midtstykke.

Som antydet tidligere spiller utformingen av 
midtstykke en rolle angående strenghøyden til buen. 
Strenghøyde er avstanden mellom halsen på grepet 
og strengen, når buen er i oppspent stilling (ikke 
trukket opp). En lavere strenghøyde øker skyve-
kraften fra buen ved å skyve i lengre tid på pilen enn 
ved en høy strenghøyde. Ved å skyve på pilen i en 
lengre periode, overføres også mer energi og fart til 
pilen. Denne hastighetsøkningen kan være en fordel. 
Den økte mengden av tid pilen har på strengen betyr 
også at det er mer tid for bueskytteren til å gjøre feil, 
eller mer tid for feil til å påvirke pilen. De fleste 
compoundbuer brukt til skiveskyting har streng-
høyde mellom syv og en halv og ni tommer.

Drakraftkurve
En drakraftkurve er en grafisk fremstilt kurve som 
indikerer den lagrede energien i en bue. Langs "Y"-
aksen er dragvekt og langs "X"-aksen er draglengde- 
eller arbeidslengden i en bue. Arbeidslengden er den 
distansen som buestrengen skyver på pilen.
Arbeidslengden er lik:

Strenghøyden på en bue og noe mer (fordi pilen 
forlater strengen etter at strengen har passert den 
satte strenghøyde).

Draglengden, minus

Kurven i graf 1 viser den energien som blir lagret i 
en Recurve bue som blir trukket opp. Dragvekten på 
denne type bue øker kontinuerlig ettersom strengen 
på buen blir trukket bakover. Det skraverte område 
under kurven representerer mengden av energi som 
blir lagret i buen ved fullt drag.

Kurven i graf 2 viser den energien som blir lagret 
når et eksentriskt rundt hjul som på en compound-
bue roteres. Dravekten på denne buen øker til buen 
er trukket opp til toppvekt og tar seg ned til en 
lettere holdevekt når fullt oppdrag er nådd. Det 
skraverte område under kurven representerer 
mengden av energi som er lagret i buen ved fullt 
drag. Legg merke til at mer areal er skyggelagt, noe 
som indikerer at økt energi blir lagret i en 
compoundbue i forhold til en recurve bue.

Graf 1Defleks utformingen er vanligst å finne blant det 
som betegnes som "høy-prisklasse" bue, og kan bli 
vanskelig å finne blant de rimeligere modellene. 
Utformingen er mindre populær på grunn av sin 
lavere pilhastighet, og følgelig har høyere enn 
gjennomsnittlig strenghøyde. Uformingen er dog 
mindre utsatt for dreiemomentpåvirkning fra hånden 
i grepet. Den høye strenghøyden og utformingen 
gjør den til den mest tilgivende modellen.
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Strengdiameter for stor Strengdiameter for liten

Kurven i graf 3 viser energien som er lagret når en 
compoundbue med hard cam er opptrukket. 
Dravekten på denne buen øker raskt ettersom buen 
blir opptrukket, toppvekten opprettholdes (hviler) en 
lengre distanse før den tar seg til en lettere 
holdevekt nær slutten på oppdraget. Det skraverte 
område under kurven representerer mengden av 
energi som blir lagret i buen ved fullt drag. Legg 
merke til at denne camutformingen har det største 
skraverte området, noe som angir enda mer energi 
blir lagret grunnet hard cam på compoundbuen i 
forhold til de to foregående eksempler.

Økning av toppvekten på en compoundbue eller 
forlengning av trekklengden / arbeidstakten øker 
mengden på det skraverte område under kurven.
Denne økte skyggelegging representerer økning av 
energi eller økt hastighet på pilen som resultat av 
endringen.

Eksentrisk
Det er mange eksentriske systemer på markedet. 
Hver eksentrisk stil tilbyr forskjellig sett av funksjon 
og fordeler. "Eksenter" betyr at akselen ikke er 
sentrert, men satt utenfor senterpunktet for å oppnå 
en mekanisk endringsfordel. Tradisjonelt er eksent-
risk blitt klassifisert som cam eller rundt hjul. Cam'er 
er elliptiske i form, noe som resulterer i en stor 
mengde lagret energi og høy pilhastighet. Som 
navnet tilsier er runde hjul runde i formen, dette 
resulterer i mindre lagret energi og lavere pil- 
hastighet, men et jevnere trekk. Det er også flere 
eksentriske stilarter innenfor camkategorien. Disse 
består av én cam, hybrid (cam og en halvdel) og to-
camsystem. Når riktig innstilt, (beskrevet i punkt 9 i 
denne modul) skytes det godt med alle disse 
camsystemene.

Når du velger en compoundbue, husk å tenke på 
dette. Alle strenger og kabler strekker seg litt, noen 
mer enn andre. Når strengen eller én kabel på disse 
eksentriske systemer strekker seg er buen ikke 
lenger den samme som den var da den i utgangs-
punktet ble satt opp og innstilt til å være. Se punkt 3 
og 9 i denne modul.

Draglengde, pundstyrke, camposisjon, strenghøyde, 
aksel til aksel lengde, let-off og nockpunkt, alt 
forandres ved en slik strekningen. For å gjøre buen 
skytbar som tidligere, vil små justeringer på streng- 
og/eller kabellengdene være nødvendig. På de fleste 
buer, vil noen tvininger på strengen og/eller kabler 
returnere den til sin opprinnelige lengde. Konsulter 
buemanualen for optimal "timing" eller "cam-
posisjon" for det eksentriske system på buen.

Let-off refererer til mengden av redusert dravekt 
som oppstår når eksenterhjulene på compoundbuen 
ruller over. Dette er uttrykt i en prosentandel. For 
eksempel vil en bue med 75% let-off og 60 # (pund) 
oppdragsvekt, ha 15 # holdevekt etter at camene har 
rullet over i fullt drag. Bueprodusenter tilbyr cam'er 
med let-off prosent som spenner fra 60% til 80%. 
For skyting med god teknikk (inneholdene rygg-
spenning), vil en økt holdevekt som du finner på 
buer med lavere let-off kanskje være ønskelig.

Det er flere måter å redusere litt på let-off'en på noen 
buer som ikke har justerbar let-off. En av disse 
måtene er å forkorte strengen slik at trekklengden 
blir forkortet og ruller camstillingen bakover litt til. 
Trekklengde kan deretter bli justert til den 
opprinnelige trekklengden ved å erstatte eller justere 
trekklengdemodulen. En annen måte å redusere let-
off er å øke diameteren på buss-kabelen, der den 
krysser akselen ved fullt drag.

Streng og kabler
Velg det antall kordeler som fører til riktig diameter 
på strengen for diameteren i camsporet. Strengen bør 
fylle camsporet, men ikke bli kilt inn i sporet. Velg 
diameter på takletrådmaterialet så midttaklingen gir 
riktig diameter, for riktig tilpassing til nocken på 
pilen. Pilens nock skal feste seg på strengen uten 
noen sideveis bevegelser, men ved å dra lett i nocken 
skal den kunne gli opp- og nedover langs strengen.
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(a)

(b)

(b) 

(a) 

Tiller er avstanden målt mellom leminnfestingen og 
strengen når buen er oppspent. For å måle tiller, 
bruk en strengvinkel eller målestokk som holdes 
vinkelrett mot strengen for å måle avstanden mellom 
lem (ved leminnfestingen) og streng. Avstand målt 
ved øvre lem (a) skal sammenlignes med avstanden 
målt ved nedre lem (b) for å bestemme tiller-
innstillingen på buen.

Det er mange meninger om hvordan tiller på en 
compound bue bør justeres og effekten på slike 
justeringer. Hvis de fleste bueskytterne bestreber seg 
på å få lik tiller avstand oppe og nede, sies det at det 
ikke spiller noen rolle hva første tilleroppsett var 
eller har vært. Så lenge buen er justert gjør det ikke 
noen forskjell hvordan tiller er satt på en 
compoundbue.

For å justere tiller på en compoundbue må den ene 
eller begge vektjusteringsboltene (lemboltene) skrus 
på, med endring av posisjonen på den ene mer enn 
den andre. Stramming av en bolt vil minske 
tilleravstanden på den siden av buen bolten er. 
Løsnes bolten øker tilleravstanden. Justering av tiller 
på en compoundbue vil påvirke følgende elementer; 
dravekt, vinkelen på midtstykket mellom lemmene i 
forhold til strengen (grepvinkelen), forholdet 
mellom pilhyllen og nockpunktet og strenghøyden. 
Tillerjusteringen på en compoundbue vil ikke 
påvirke synkroniseringen av cammene eller styrken 
på lemmene.

3. Grunnstilling

Tiller

Det er to metoder som vanligvis brukes for å justere 
tiller. Metode 1 er å måle tilleren og justere boltene 
til begge tillermålene er like. Metode 2 er å stramme 
boltene helt inn så stramt som det går, for så å skru 
boltene likt utover igjen til ønsket dravekt oppnås. 
Metode 2 er avhengig av gjengepresisjonen på bolter 
og midtstykket under produksjonen. En bueskytter 
bør konsultere bueprodusentens brukerhåndbok for 
anbefalte innstillinger.
Mange av de nyere camsystemer har ulik eksentrisk 
utforming på øvre og nedre lemmen som resulterer i 
at tiller kan være ujevne når lemmene er korrigert til 
like punkter. Disse eksentriske ulike utforminger kan 
også føre til at tillermålinger endres ujevnt når streng 
eller kabellengder blir justert. Dersom en skytter 
ønsker å måle tiller når eksenterhjulene er forskjellig 
utformet, kan en tråd bli bundet mellom akslene som 
går gjennom lemmene og målingen mellom denne 
tråden og lemens innfesting kan anvendes for å finne 
tillermålet.
For å kontrollere eller justere tilleren på en bue som 
har eller tilnærmet har parallelle lemmer kan det 
være nødvendig å måle mellom dreiepunktet på den 
øvre lemens innfesting og den nedre lemens 
camaksel (a) og sammenligne dette med målingen 
mellom dreiepunktet på den nedre lemens innfesting 
og den øvre lemens camaksel (b). Se bilde under. 
For å gjøre justeringer skrus lembolter som tidligere 
nevnt. Det er lurt å sjekke med produsentens 
brukerhåndbok for korrekt prosedyre og forventede 
resultater.

Dravekt
WA reglene begrenser dravekten til maks 60 Ibs. Det 
anbefales å sette dravekten lett nok for å enkelt 
håndtere buen, dermed vil en bueskytter å lære å 
skyte med riktig teknikk og utvikle gode vaner.
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Når buens dravekt justeres for en bueskytter, sørg 
for at ryggmusklene hos bueskytteren blir brukt for 
å spenne opp buen. Etter hvert som bueskytterens 
styrke øker, kan vekten på buen også økes. Uansett 
hva dravekten er, bør bueskytteren lett kunne skyte 
en full 1440 runde på én dag uten å bli sliten. 
Bueskytteren bør ha nok styrke for å gjennomføre 
det siste skuddet med samme letthet og like riktig 
teknikk som det første skuddet.

Tyngre dravekt gjør det lettere å nå 70 og 90 meter 
på grunn av den flatere pilbanen, samt gi bedre 
resultater i vind. Pilbanen er den balistiske buen en 
pil har, når den flyr fra buen til målskiven.

Skyting med recurvebue gir høyere pilbane.

Skyting med compoundbue gir lavere pilbane.

Med en lavere pilbane, er det lettere å sikte seg inn 
på lengre avstander og siktet trenger ikke bli justert 
inn i banen til pilen.

En annen fordel med en flatere pilbane er reduksjon 
av miss ved feilestimering på avstanden. Dette er 
spesielt gunstig ved feltskyting og andre umerkede 
avstandsskytinger.

Draglengde
En fornuftig draglengde gir påvirkning og kontroll 
over buen, så vel som innflytelse til å generere 
ryggspenning. Et fornuftig oppdrag gir mulighet for 
god strengfrigang til bryst og buearm. Sett drag-
lengden slik at strenghånden kan finne stabilt 
ankringspunkt, for eksempel: mot kjevebenet som er 
mest brukt, fullføringspress bak øret ... Se 
"Ankringspunkt og draglengde" fra Trenerhåndbok 
nivå 1. Å ha stabil strenghånd bidrar til stabil bue 
samt fornuftig posisjonering av buearmen. Streng-
armens albue bør plasseres i direkte linjering eller 
litt utenfor linjen på pilen i fullt drag. Hvis albuen 
roteres bak hodet, er draglengden for lang. Albuen 
bør også holdes opptil eller over horisontallinjen på 
pilen.
Ved målingen av en ny bueskytters draglengde; Ha 
ekstra oppmerksomhet på stillingen til hodet, 
ankringspunkt, bueskulder, buearm og holdning.

Bueskytteren vil naturlig prøve å forme eller tilpasse 
seg selv til en compoundbue, fordi den har et pre-satt 
stoppunkt. Bueskytteren kan helle på hodet eller 
overkropp for å tilpasse seg en bue som er for lang, 
eller krype for å tilpasse seg en bue som er for kort. 
Det er viktig å tilpasse buen til skytter og ikke 
skytter til buen. En ekstra lett trekkevekt på en 
recurvebue, en lett trekkevekt på en compoundbue 
uten let-off eller elastisk streng festet til en bue for å 
representere en lett vekt på strengen kan anvendes i 
forbindelse med en draglengdepil for å bestemme en 
skytters korrekte draglengde. En draglengdepil er en 
pil med forhåndstrykte målemerker som indikerer 
lengden som blir trukket.

Husk at uansett hvilken metode som brukes for å 
bestemme draglengden i utgangspunktet, kan det bli 
nødvendig å gjøre justeringer etter hvert som 
bueskytteren utvikler seg. En bue med justerbar 
draglengde kan være ønskelig for en bueskytter i 
starten.

Ved kjøp/valg av en bue er det viktig å forstå 
hvordan produsenter måler draglengden på buen. 
"ATA, Archery Trade Association", tidligere "AMO, 
Archery Manufacturers Organization", sier at 
draglengden på en bue er en og tre fjerdedeler av en 
tomme lenger enn avstanden fra strengen i fullt drag 
til halsen (pivotpunktet) på grepet. De fleste 
produsenter presenterer draglengden på sine buer på 
denne måten.
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Målt draglengden = Nockmerket 
til baksiden av buen

Målt draglengde

Draglengde til pivot punkt 
(D.L.P.P.)

Standardiserte AMO drag- 
lengde D.L.P.P. + 1¾" (44,5 mm)

4. Tilbehør

Pilhylle
En pilhylle bør være meget solid og konsistent. Den 
bør også være justerbar nok for fininnstillinger. 
"Pacesetter" eller "øgletunge" stilen av pilhyller er 
lette å justere og tilgivende å skyte med. .008˝ 
eller .010˝ bladtykkelse fungerer godt med lette 
piler. Med tynnere bladstørrelser, blir det lettere for 
pilen å bli "presset gjennom" bladet hvis det er 
uønsket kontakt med pilen. Pilen vil kanskje lett 
falle av denne typen pilhylle under oppdraget, om 
bueskytteren ikke har god fysisk form og god 
kontroll under oppdraget. Om dette er et problem 
bruk et tykkere blad. Faller pilen av pilhyllen 
gjentatte ganger, blir bueskytteren kanskje sliten og 
frustrert.

Fallhyller har øket i popularitet. Disse pilhyllene er 
konstruert til å bevege seg bort fra pilen i det 
øyeblikket strengen blir sluppet, slik at fjærene på 
pilen ikke kommer i kontakt med pilhyllen.

Som et utgangspunkt, monter pilhyllen slik at pilen 
stikker om lag en tomme (25 mm) frem foran hyllen.

Når pilhyllen begynner å falle, skal pilen ikke ha 
beveget seg mer enn ca 3 tommer (75 mm) mot 
målskiven. Hvis avstanden er større enn 3 tommer 
(75 mm) (i forhold til fallreaksjonen til pilhyllen og 
på grunn av pilens hastighet), kan det hende fjærene 
på pilen treffer pilhyllen. Det er viktig at fjær-
klaringen blir sjekket etter justering. Dette kan 
kontrolleres ved å spraye fjærområde på pilen med 
litt talkumpulver. Pass på så det sprayede 
fjærområdet på pilen forblir urørt. Skyt pilen inn i 
en matte, inspiser det område på pilen som har fått 
talkumpulver på seg (mens pilen sitter i matten) for 
merker som kan indikere kontaktproblemer.
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6

For maksimal tilgivelighet bør pilhyllen plasseres 
mellom null og tre centimeter bak dette punktet.

"Senterskudd" er det punktet hvor pilen er direkte i 
linje med banen til strengen. For å justere 
senterskudd, sett en pil på buen og pek buen vekk 
fra deg. Linjer et punkt på strengen omtrent en 
centimeter under den øverste cam, med strengen 
som ligger i sporet rundt cammen. Uten å bevege på 
deg, flytt blikket ned til midten av strengen og 
pilen. Når buen er i senterskudd, vil strengen løpe 
langs pilskaftet helt ned til spissen på pilen.

Lemjusteringsmålere kan benyttes til dette, men 
ettersom det finnes mange typer buer og oppsett er 
følgende en foreslått metode for prosedyren: -Mål 
på tvers, nær cammen, på lemmen med et målbånd, 
noter målet fra kanten på lemmen til midten av 
sporet der strengen ligger i cammen. Sett en bit 
maskeringstape over lemmen ved leminnfestingen. 
Sett et merke på tapebiten tilsvarende målet du har 
notert (husk å måle fra samme siden på lemmen da 
strengen er forskøvet med cammen). Deretter sett en 
kraftig  blyantstrek  på  hver  side  av  dette  punktet

(med omtrent bredden på strengen). Gjenta denne 
prosedyren, slik at du har et godt synlig merke både 
oppe og nede på buelemmene. Disse to linjene kan 
deretter brukes visuelt til linjering av strengen. 
Dersom en mekanisk slipphjelp skal benyttes, kan 
pilhyllen justeres slik at strenglinjeringen løper midt 
på pilskaftet. Hvis buen blir skutt med fingerslipp av 
strengen, må pilhyllen justeres så spissen på pilen er 
til venstre for strengen (bueskytter paradoks). Denne 
justeringen er nødvendig for kompensasjon av 
forstyrrelser fingerslippet har på strengen, noe som 
igjen påvirker starten på pilflukten.

Forklaringen henviser til høyrehendt bueoppsett.

Hvis lemjusteringsmålere brukes, se til at målerne er 
montert nær topp og bunn på midtstykket og at de er 
festet skikkelig til lemmene.

Det er ikke viktig at denne justeringen er helt 
perfekt, ettersom pilhyllen trolig vil bli rejustert i 
løpet av oppsettprosessen.

Nockmerke / loop
Høyden på nockpunktet på strengen skal settes slik 
at  pilen synes å være vannrett når buen holdes rett 
opp og ned. Det vil si at pilen er vinkelrett på 
strengen. Igjen er denne justeringen ikke kritisk, da 
denne også  vil bli rejustert i oppsettprosessen.

Håndbundet nockmerke og looptråd fungerer veldig 
bra. Bare strengloop er også populært. Det er tre 
effektive måter å knytte en strengloop. Den første er 
å knytte den øvre og nedre knuten jevnt fordelte 
over og under pilen.

Med en slik loop vil slippmekanismen trekke i 
strengen fra et punkt litt over nocken på pilen. Dette 
resulterer i svært lite press på pilhyllen fra pilen. 
Med svært lite nedoverpress blir det på en måte noe 
lettere for pilen å falle av pilhyllen.

Monter pilhyllen på buen, slik at midten på 
pilskaftet er i eller litt under midten på festebolten. 
WA's regler krever at punktet på pilhyllen som er i 
kontakt med pilen ikke skal være mer enn seks 
centimeter bakenfor pivot punktet.
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Dette bringer trykket fra utløseren ned direkte bak 
nocken av pilen og setter noe nedoverrettet trykk på 
pilhyllen, alikevel kanskje å foretrekke når det 
blåser.

Denne loopen resulterer i det samme trykket på 
strengen og pilhyllen som en tau-utløser ville gi. 
Denne loopen kan være kortere i lengde, fordi det 
ikke er nødvendig å gi plass til pilnocken mellom 
utløseren og strengen.

Den siste loopen har et nockpunkt over pilen og 
både topp-og bunnknuten på selve loopen under 
pilen.

Sikte
Et sikte bør lett og nøyaktig kunne justeres med et 
pålitelig låse system. Å ha et vater på sikte er viktig 
for skyting på avstander over 18m. Skråstilling av 
buen påvirker sterkt effekten av pilen på lengre 
avstander. Vatring av sikteskalaen og scope i for-
hold til midtstykket på buen er også viktig, så 
sideveisjusteringen ikke endres når høyden justeres.

Et scope på en compoundbue består av et hus med 
en enkel linse og vater.

Linsestyrken eller forstørrelsen i scopet er basert på 
personlig preferanser. Linsestyrke fire og seks er 
mest vanlig. Jo høyere forstørrelse objektivet har, jo 
flere detaljer vil du se på målet. Høyere linsestyrke 
vil ikke bare forstørre målet, det forstørrer også 
bueskytters slingringsbevegelser. Å se for mye 
slingring kan være negativt. Velg scopehusfarge, 
diameter og peepstørrelse, slik at det er lett å 
sentrere scopehusrammen nøyaktig i peepen. Et 
svart scopehus, peep og sikteprikk er lett å sentrere 
og fokusere på. Velg en peepdiameter som lar deg 
se en smal lysring rundt scopehusrammen. Dette vil 
bidra til lettere å holde peepen sentrert på 
scopehusrammen. Når det siktes med peep og vater, 
bør bueskytter sentrere peepen på scopet og sjekke 
vateret før fokus på prikken i scopet eller målet. Når 
fokuset flyttes til prikken eller målet, bør det forbli 
der. Peep og vater bør ikke distrahere bueskytterens 
sikting.

Installasjon av sikte på en compoundbue. Skru fast 
siktefestet på midtstykket og sett sikteforlenger fast 
på ønsket lengde. Å sette sikteforlengeren nærmere 
midtstykke fører til at bueskytteren ser færre detaljer 
når det siktes, samtidig som oppfattelsen av sling-
ring blir mindre. Utvides sikteforlenger vises flere 
detaljer og finsikting kan gjøres, samtidig forstørres 
slingrebevegelsene. Plasser buen slik at strengen er i 
lodd i alle retninger eller oppvatret.

Sett så et vater mot den vertikale 
justeringskalaen for siktehøyde.

Løsne skruene som holder sikteskalaen på sikte-
forlengeren, og juster sikteskalaen slik at den er i 
vater i forhold til midtstykket. Skru til skruene. Med 
vateret fortsatt mot sikteskalaen, løsne scopet på 
sikteblokken og juster scopet så vaterboblen i scopet 
tilsvarer vaterboblen i vateret som holdes mot 
sikteskalaen.

Skru så til skruene som holder 
scopet fast til sikteblokken.

Den andre loopen er lik den første, men med tillegg 
av et nockpunkt plassert under pilen på innsiden av 
loopknuten.
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Vater festet til strengen.

Bueskyttere som har tenkt å utøve feltskyting kan ha 
ønske om å bevege buen frem og tilbake med et 
vater montert på strengen for å se om tredje aksen 
på compoundbuesiktet må justeres. Hvis boblen 
beveges mot venstre og høyre i scopet når buen 
pekes opp- og nedover, løs opp tredje akse 
justeringsskruer og roter scopet inntil vaterboblen 
ikke endrer på seg lenger når buen pekes opp- eller 
nedover. Se i brukerhåndboken for siktet for å finne 
de riktige skruer eller justeringer for tredje akse 
justeringen.
Sikter designet for recurvebuer tåler stort sett ikke 
vibrasjonene som kommer fra en compoundbue.

Peep eller baksikte
Et peep er et baksikte på compoundbuen. Peep'er 
finnes tilgjengelig med og uten linse for type 
"skarpgjørende siktebilde". Bruk av en "klar sikt-
linse" er et spørsmål om personlig preferanse.
For å installere en peep plasseres buen i en 
typegodkjent buepresse og strengen slakkes. Plasser 
peepen inn mellom kordelene på strengen omtrent 
fire tommer over nockpunktet. Ta buen så ut av 
buepressen. Juster siktet til den posisjon som vil 
være riktig for 50 eller 70 meter utendørs skyting 
eller 18 meter for innendørs skyting. Så gjør 
bueskytteren et opptrekk av buen som om det skal 
skytes, i fullt oppdrag justerer en annen person 
peepen opp- eller nedover på strengen for å plassere 
den rett foran bueskytterens øye.
Sikkerhet: når du justerer peepen, ikke ha hendene 
foran strengen - bueskytteren kan utilsiktet slippe 
(utløse) strengen og en skade kan bli forårsaket. Ha 
ekstra oppmerksomhet på at skytterens tommel ikke 
er i nærheten av avtrekkeren på utløsermekanismen.

Bueskytteren kan ønske å gjøre et oppdrag og finne 
ankringspunktet med lukkede øyne, så den endelige 
posisjonen til peepen ikke påvirkes. Bind peep siktet 
fast i strengen slik at den ikke kan fly ut av strengen 
når buen skytes med. Buestrengen må kanskje bli 
vridd på for å få peepen i riktig posisjon for å bli sett 
gjennom.

En riktig vektbalansert bue vil ha en langsom 
slingring rundt midten av målet. Denne slingringen 
vil ofte synes å ta form som et horisontalt åttetall på 
målet. Hvis buen er for lett vil siktet slingre svært 
raskt rundt på målet. Ved for tung bue vil siktebilde 
til å begynne med være jevnt, men langsomt 
begynner buen å "sprette" opp og ned som om den 
faller ut i bunnen av målet samtidig som det siktes. 
Prøv å hold "vekten" på den nedre del av buen. Et 
lavt tyngdepunkt gjør at buen blir eller er lettere å 
holde stødig.

Stabilisering og vekt

Stabilisatorer som carbonstenger, gummidempere 
osv. kan også innlemme støtdempende avtrekk. 
Noen av disse elementene kan bli festet på buens 
lemmer. De kan gjøre buen behageligere å skyte 
med. Støtdempere gir også bidrag til reduksjon av 
vibrasjoner på utstyr, piler og skytterens ledd.

5. Piler

Innendørs
For innendørs skyting, kan piler av høy kvalitet og 
med stor diameter anbefales. Ifølge WA's regler er 
maks diameter på piler 9.3mm.
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Tommel utløser

Finger utløser med 
håndleddstropp

Skyv og dra 
spenningutløser

Tommel utløser med 
håndleddstropp

To fingers utløser med 
fingeravtrekker og 

håndleddstropp

Ryggspenningsutløser

Fjærene på piler brukt innendørs varierer fra to til 
fem tommer. Personlig preferanse spiller stor rolle i 
valget av fjær.

Utendørs
Mindre diameter som på aluminium/karbon eller 
karbonpiler er bedre egnet til skyting utendørs. Den 
mindre diameteren og lettere vekten disse pilene 
har, gjør det lettere å nå 70 og 90 meters 
skytedistanse, samt resulterer i bedre treffresultat i 
vind. Tung spissvekt anses gunstig for skyting på 
lange avstander. 90-125 grain spiss er mest vanlige, 
avhengig av pilens størrelse og vekt. 1,5 til 2 
tommers fjærer er mest vanlig på utendørs piler. 
"Spin Wing" type fjærer vil mest sannsynlig komme 
i kontakt med pilhyllen på en compound bue og blir 
vanligvis ikke brukt til dette formålet. Hvis en 
skytter ønsker å prøve denne typen fjærer, kan en 
type fallhylle være på sin plass.
For å produsere mest mulig konsistente piler skal 
alle pilene bli fjæret på samme fjæringsapparat. 
Piler må være nummerert slik at hver pils prestasjon 
kan evalueres og problempiler enkelt kan 
identifiseres.

For å finne riktig pillengde bruk en pil som har en 
måleskala på siden eller bruk en pil med full lengde 
som det kan settes et merke på. Plasser pilen på 
buen og trekk opp til fullt drag. Det er viktig å gjøre 
dette med slippmekanismen som blir brukt ved 
skyting, fordi måleresultatet vil bli endret om 
opptrekket blir gjort med fingrene. Når skytteren er 
i fullt drag, kan en annen person markere på 
pillskaftet eller lese av lengden på det punktet som 
er en tomme foran kontaktpunktet pilen har mot 
pilhyllen. Lengden pilene blir kuttet til, endrer 
reaksjonsmåten pilene får i forhold til stivhet. 
Dersom stivheten må endres, kan dette gjøres ved å 
endre lengden noe.

Pillengden

Ved valg av piler for innendørs eller utendørs 
skyting, er det viktig å velge et pilskaft med riktig 
stivhet for buen de skal bli skutt ut av. Å velge riktig 
spine (stivhet) gjøres ut fra buevekt, camtype og 
riktige pillengde. Med denne informasjonen kan 
piltypen velges ut fra produsentens diagram for piler.

Pilstivhet (spine)

6. Slippmekanisme

Mekanisk slipphjelpemiddel, typer og beskrivelse
Det finnes utallige slippmekanismer på markedet. Av 
praktiske formål kan vi gruppere dem inn i tre 
kategorier: Ren ryggspenningsutløser, håndholdt 
utløser med en avtrekker og håndleddstropp.

Ren ryggspenningutløser er en håndholdt utløser 
som ikke er avhengig av en avtrekkerbevegelse for å 
utløse et skudd.

Disse utløserne utløser strengen som følge av 
endringer som oppstår i avtrekkerhodet på utløseren 
ved at bueskytteren spesifikt trekker med spesifikke 
ryggbevegelser som deretter påvirker håndledd og 
fingerbevegelsen.
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Håndholdt utløser med en avtrekker, hvor selve 
avtrekkeren har forskjellig form og må beveges på 
for å utløse et skudd.

Håndleddsutløser stroppes fast til håndleddet bak 
hånden.

Dette gjør at buen kan trekkes opp ved hjelp av 
armen og håndleddet så hånden kan forbli avslappet. 
Håndleddsstropputløseren har også en avtrekker som 
må påvirkes av en finger for å få skutt.

Mange bueskyttere mener at håndholdt utløser er mer 
egnet for å gjennomføre et overraskende skudd ved 
bruk av musklene som ligger i bueskytterens rygg og 
bakre del av skulder på strengsiden. Ingen av disse 
tre utløsertypene genererer en slik "utløser over-
raskelse". Likevel vil bueskyttere finne denne presta-
sjonen mer eller mindre lett, ut fra valgt design på 
utløser. Dette er grunnen til at en personlig forskning 
må gjøres ved å teste ulike mekaniske slipp-
hjelpemidler.
Mer om utløserteknikk i punkt 8 i denne modulen.

Grunnleggende teknikk som brukes til å skyte med 
en compoundbue, er i hovedsak samme teknikken 
som er beskrevet i Trenerhåndbok nivå 1, skyting 
med en recurvebue. Det finnes noen få unntak som 
blir nevnt videre i teksten.

7. Skyteteknikk

Trenerhåndbok nivå 1

Med et lavt grep og trykket i bunnen ved håndflaten, 
vil knoklene i håndleddet støtte buen. Bruk av 
knoklene for å støtte buen er mer konsistent enn 
bruk av musklene, siden knoklene ikke endrer på 
seg. Trykket fra buen bør plasseres i bunnen av 
håndflaten mellom musklene, på tommelfingersiden 
av livslinjen. Trykket fra buens midtstykke bør være 
litt under midten av grepet, med tommel og peke-
finger helt oppe i toppen på buegrepet. Dette trykket 
bør være sentrert på venstre kanten av midtstykket 
for høyrehendte bueskyttere. Knokene på buehånden 
skal være på ca. førtifem graders vinkel fra vertikal 
linjen med buegrepet. Denne vinkelen vil resultere i 
et mellomrom mellom lillefinger siden av håndflaten 
og midtstykket. Fingrene i buehånden skal være 
fullstendig avslappet på forsiden av grepet og ikke 
muskel-åpnet. Armen kan være bøyd litt ned eller 
rett, men ikke låst. Skulderen bør være så lav som 
mulig.

Buearm/hånd

Når du skyter med riktig buehåndposisjon som 
beskrevet ovenfor, kan buen falle ut av hånden i 
slippet. En slynge, en stropp eller et tau brukes til å 
hindre buen fra å falle i gulvet foran skytteren. 
Slyngen kan være permanent montert på buen, eller 
kan være festet til fingrene eller håndleddet på 
buehånden og ganske enkelt vikles rundt buen under 
bruk. Slyngen skal ikke holde buen fast til hånden, 
men fange buen når den begynner å falle. Hvis 
slyngen justeres stramt for å holde buen på plass, 
kan slyngen formidle uønsket dreiemoment mot 
buen. Buen bør få tillatelse til å falle naturlig inn i 
slyngen med en avstand omtrent lik lengden på 
tommelen.

Dette tekniske elementet ble tidligere kalt for 
"ankringspunkt"; dette er betegnelsen på den 
posisjonen strenghånden konsistent plaseres på, ved 
kjeven eller i ansiktet til bueskytteren når det siktes 
og under fullføringen av et skudd. Avhengig av 
stilen   utløsermekanismen   krever   er   det vanligst   
å plasere tommelen eller knoken på tommelen eller 
knokene

Ansiktets referansepunkt
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knokene på strenghånden mot kjeven som en del av 
ankringspunktet. Spissen på nesen er vanligvis 
plassert inntil strengen som et tilleggs-referanse-
punkt. Bueskyttere iført briller kan vanligvis ikke 
plasere tuppen på nesen på strengen og fortsatt se 
skikkelig. I disse tilfeller kan hodet holdes opprett og 
svakt dreid for å se gjennom peeplinsen. Ankrings-
punktet er svært viktig, men det er ikke så kritisk for 
en compoundbue utstyrt med en peeplinse som det er 
for en recurveskytter uten peeplinse. Peeplinsen gir 
konsistent sikte ved å kreve at øyet er riktig plasert 
bak siktet for å kunne se gjennom den. Dette 
resulterer i mindre påkrevd avhengighet av ankrings-
punkt. Ankringspunktet blir meget jevnt på grunn av 
den naturlige repeterende praksisen.

8. Skuddutførelsen (slippprosessen)

Det finnes ulike teknikker for utførelse av et skudd. 
Nedenfor vil vi gi noen kommentarer vedrørende 
kombinasjoner av følgende fire prinsipper:

2 vil referere til "intensjonen" av skuddet: 
"Kommandert avtrekk" og "Overaskende avtrekk".

2 vil referere til den delen av kroppen som 
genererer skuddet: "Fingeravtrekket" (aktivere 
utløseren med en finger) og "Kontinuerlig 
dragøkning" (ryggspenning, kroppsforlengelsen / 
spredning ...). Det er nyttig å vite følgende 
metoder når det undervises i riktig bruk av et 
avtrekk.

Navnet på denne teknikken er selvforklarende: 
Dette er en kombinasjon av:

En avtrekkhandling, fingeren som bevisst trykker  
og plutselig aktiviserer avtrekkeren (*).
På kommando, når de visuelle siktereferansene 
har nådd et tilstrekkelig påtenkt godt kvalitetsnivå.

Denne teknikken har et begrenset felt av effekt i 
handlingen: når det er veldig mye vind.
Med andre ord, en mental kommando bueskytteren 
sender til fingeren som fremkaller noe som en kaller 
perfekt fullføring og skuddet skjer mens bueskytteren 
ikke lenger sikter. En for rask fingerbevegelse vil 
også forstyrre en generell stødighet hos bueskytteren. 
Dette er grunnen til at denne teknikken også er kjent 
som "perfekt sikting og ufullkomment skudd".

To klassiske dårlige utviklinger av denne teknikk er:

"Punching" på avtrekkeren, en teknisk feil kjent 
som "fingerslag" i skyting.
Skive/målskive panikk.

Denne teknikken er også mulig å utføre med en mekanisk 
slipphjelper uten en avtrekker: bueskytter endrer plutselig 
vinkelen på utløserhånden; som over er dette en ikke anbefalt 
teknikk.

(*)

Jevnt eller progresivt avtrekk
En kombinasjonshandling i avtrekkshandlingen ved 
at en finger aktiverer avtrekkeren og en kontinuerlig 
jevn bevegelse aktiverer utløsermekanismen slik at 
strengen blir overraskende frigjort fra utløseren. (**)
I denne metoden må buen være rettet mot målet og 
avtrekkeren blir kontinuerlig presset sammen, 
vanligvis langsomt, mens skytteren opprettholder 
muskelspenningene i ryggen. En riktig klemming på 
utløseren bør resultere i et overraskende skudd når 
avtrekkeren utløser strengen. Hvis implementert på 
denne måten, er det en utmerket metode!

Det er to vanlige problemer ved denne metode:

Skytterne gir ikke et kontinuerlig jevnt press mot 
slutten i skuddprosessen, men fremkommanderer 
et avtrekk med en "slaglignende" handling som 
beskrevet ovenfor, på grunn av:

Enten utålmodighet: bueskytteren har et stabilt 
siktesyn en stund og den kontinuerlig 
pressingen har ennå ikke tillatt avtrekkeren å 
løse ut strengen;

Noe frykt for overraskelsen avtrekkeren gir. 
Bueskytteren er redd for at avtrekker vil gå av 
når siktet vil være ute av målets senter.

Bueskytteren kontrollregulerer hastigheten av 
klemmingen ifølge siktekvalitet:

For rask klemming når peep, scope og skive 
er godt sentrert,

Sakte klemming eller verre, stopper å klemme 
når ustabil, forskjøvet eller slingring i 
siktebildet ankommer.

Når denne "regulering" er gjeldene er vi svært nær 
teknikken kalt "kommandert avtrekk" som beskrevet 
ovenfor og den mentale aktiviteten er delt mellom 
sikting og klemming. Det vil derfor ikke være 
effektivt å fortsette klemmingen på avtrekkeren i 
samme tempo, spesielt ikke når siktet er borte fra 
målets sentrum! Derav noe "regulerings" dyktighet 
som kan utvikles i tilfelle unormal sikteslingring, så 
lenge bueskytter ikke "faller" i en kommanderende 
avtrekkstilstand som beskrevet ovenfor.

Denne teknikk er også mulig å bruke med en mekanisk 
slippmekanisme uten avtrekker gjennom 2 alternativer:

(**)

Bueskytter progresivt endrer vinkelen på utløserhånden; 
dette alternativ er vanligvis ikke anbefalt.

– Endringen av vinkelen til avtrekkermekanismen blir
oppnådd ved å aktivere musklene i skytters rygg og/eller
bakre del på strengskuldersiden. Denne teknikken er
beskrevet nedenfor.

Kommandert avtrekk
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Sikker oppdragsvinkel

Merknader vedrørende de ovennevnte avtrekk- 
metoder (Kommando eller jevnt/Progressivt):
En stor prosentandel av compoundskytterene 
(sannsynligvis mer enn 90%) har lært å skyte ved å 
"manipulere" avtrekket. Grunnen til manipulasjon av 
avtrekket er fordi det er lettere å lære og resulterer i 
øyeblikkelige resultater, men de kan være kortvarig. 
Blant de mest hyppige negative langsiktige effekter 
på feil bruk av avtrekker, kan vi rapportere:

Ifølge noen eksperter, er dette teknikken. Det er et 
faktum at i løpet av de siste 15 - 20 årene har denne 
teknikken blitt ganske populær blant eliten av 
compoundskytterene.

Denne metoden for skuddutførelse er ofte kalt 
"backtension". Med denne metoden sikter bueskytter 
på målet og øker strekket med ryggen og/eller med 
bakre del av skulderen på strengsiden, uavhengig av 
hvor siktet går. Selvfølgelig, bueskytteren har alltid 
muligheten til å ta ned buen og starte på nytt hvis de 
ikke liker hvor siktet går. Utfallet av denne metoden 
er et overraskende avtrekk som resulterer i perfekt 
utførsel. En av de viktigste fordelene med denne 
metoden er at det holder bueskytterens mentale 
aktivitet vekk fra avtrekkeren og utløserhånden, noe 
som tillater god fullføring (se lenger ned).

Merknader om overraskelsesavtrekket (gitt gjennom 
de teknikkene presentert ovenfor):

For en skytter som sliter med å oppleve følelsen
av et overraskende avtrekk, kan treneren klemme 
på avtrekkeren på utløsermekanismen mens 
bueskytter trygt sikter på en skive.

Siktet er kanskje ikke sentrert perfekt når buen går 
av. I motsettning til metoden kommanderende 
avtrekk, kan denne metoden oppsummeres som 
"ufullkomment sikting og perfekt skudd", der 
pilen garantert treffer innenfor slingringsområdet 
av siktet fordi skuddet utføres perfekt, mens 
underbevisstheten gjør nødvendige korreksjoner.

Overaskelsesavtrekk som følge av 
en kontinuerlig dragøkning

Med praktisk øvelse vil slingringsområdet bli mindre 
og gruperingene blir tettere.

Utelukkende å bruke "overaskelsesavtrekk" ved 
sterk vind, kan bli usikkert.

Det første en må lære når man underviser en 
bueskytter å skyte med en mekanisk avtrekker, er å 
lære hvordan man trygt gjør et opptrekk av buen 
uten å slippe for tidlig. For å oppnå dette, bør 
bueskytteren gjøre oppdragene med tommel eller 
avtrekkerfingre bevisst borte fra avtrekkeren på 
slipphjelpemiddelet. For rene ryggspenningutløsere, 
bør bueskytteren gjøre oppdrag i en retning som ikke 
tillater utløsermekanismen å slippe strengen, ved å 
plasere fingrene mot baksiden på utløsermekanismen 
under oppdraget.

Utføre skuddet

Illustrasjon: trygt oppdrag med en "backtension" 
slippmekanisme.

Når en skal lære å skyte med en compoundbue med 
mekanisk utløser, bør bueskytteren skyte på kort 
hold og på en tom matte. Den tomme matten er også 
et bra sted å perfeksjonere teknikken og jobbing med 
forbedringer av teknikk.

Når en pil er nocket og utløsermekanismen er på 
strengen, hev buen og hvil den på knærne eller 
hoften. Støtt buen ved å holde den oppe med 
utløseren så buehånden kan bli riktig plasert i grepet. 
Deretter heves buen til mattehøyden og oppdrag 
utføres i retning matten, med pilen så parallelt med 
gulvet som mulig. En liten pause mellom hevingen 
og oppdraget tillater et jevnt oppdrag og hindrer 
pilen fra å falle av pilhyllen.

Noen bueskyttere har en tendens til å senke ned 
albuen og hånden under oppdraget for å gjøre 
trekkingen lettere (de bruker instinktivt flere muskler 
som hjelper dem til å overvinne topp vekten); Selv 
om buehånden holdes i samme stillingen vil 
pilspissen da bli høyere enn nocken; hvis noe går i 
stykker i løpet av denne handling vil pilen fly langt 
over målskiven og kan forårsake uhell; dette bør 
unngås under alle omstendigheter.

Rygg og skuldermusklene slapper av før skuddet 
er over.

Skive/mål panikk. 5555
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Usikker oppdragsvinkel

Siktet bør være på midten av målet når fullt drag er 
nådd. Siktet vil ikke forbli på skiven under oppdrag, 
på grunn av bevegelse og krefter som er nødvendig 
for å trekke, men det skal starte og avslutte på målet.

Når fullt drag er oppnådd, plasser trekkehånden i 
ankerposisjon og skytter begynner sikteprosessen. Se 
gjennom peep'en og sentrer på scopehuset. Kontroller 
vateret.

På dette punktet fokuser på enten siktet eller skiven, 
men ikke begge. Velg ett og vær konsekvent. Øyet 
kan ikke fokusere på to distanser samtidig; Dette er 
grunnen til at man gjør et valg. Med fokus på bare ett 
av elementene blir det også lettere å akseptere 
slingringsområdet til buen. Ikke prøv å holde buen 
stille, la den flyte eller slingre. Underbevisstheten vil 
automatisk holde slingringen av siktet sentrert på 
skiven. "Prøving" på å holde buen stille vil føre til 
mer slingring enn om man bare prøver å slappe av. 
Bevisst prøving på å tvinge siktet "på" skiven, vil 
tilføre unødige muskelbevegelser i tillegg til 
bevegelsen som er "naturlig" nødvendig for 
underbevisheten. Dersom bueskytteren velger å 
fokusere på skiven, prøv å bruke en veldig liten prikk 
eller ring i scopelinsen som lett kan bli "oversett" av 
det bevisste sinnet. Dersom bueskytteren velger å 
fokusere på siktet, prøv en stor prikk i linsen som 
gjør det lettere for det bevisste sinnet å ignorere 
skiven. For å prøve og forklare dette systemet, tenk 
deg det å se på TV mens et insekt flyr rundt i 
rommet. Hvis en er fokusert på TV-programmet vil 
en ikke legge merke til bevegelsene til insektet. 
Insektet vil bare bli lagt merke til hvis det lander på 
TV-skjermen. Dette er omtrent det samme som å 
fokusere på skiven og som gir grunnlaget til å 
registrere eller ikke registrere bevegelsen til siktet. 
Velger en å fokusere på siktet i stedet for skiven, vil 
fokuset være på "insektet" og en klarer ikke å følge 
med på TV-programmet. Prinsippet virker begge 
veier.

Ved bruk av en ren "backtension"-utløser (en 
avtrekkerløs hengsletype utløsermekanisme), begynn 
å trekke på dette punktet. Hvis en utløser med en 
avtrekker blir brukt, flytt tommelen eller fingeren til 
avtrekkeren mens sentreringen av peep, scope og 
sjekk av vater gjøres. Påfør omtrent halvparten av 
nødvendig trykk for å utløse utløseren. Når tommel 
eller fingeren er riktig satt på avtrekkeren, begynn å 
trekke med ryggen og / eller bakre strengsides 
skuldermuskler, som ved å trekke en pil gjennom 
klikkeren. Når de riktige musklene i ryggen blir 
brukt til dette, er biceps på oppdragsarmen 
avslappet. Spenningen i utløserhånden endres ikke i 
det hele tatt, ingen økning og ingen avslapping.

Nye skyttere til middels nivå, holder buen i fullt drag 
med ryggen og armene og trykker på avtrekkeren 
med fingeren sin. Mange av disse bueskytterne 
"kryper" når de sikter, noe som indikerer en 
avtagende ryggspenning mens de er i fullt drag.

Med en gang trekking med ryggmuskulaturen 
begynner, er det absolutt ingen bevisst tanke rundt 
utløserhånden overhodet. Etter å ha fått en forståelse 
av dette, trenger ikke draghandlingen å bli stoppet 
for å sjekke peep, vater og tommelposisjonen. 
Oppdraget vil bli som en "treg konsistent 
bevegelseshandling" til pilen blir skutt. Igjen, dette 
blir den samme trekkhandling som for å komme 
gjennom klikkeren på en recurvebue.

Kroppsendringen mens du trekker kan/vil føre til at 
utløsermekanismen skyter av seg selv og det er ikke 
behov for tanker om når eller hvordan skyte et skudd 
igjen. Når trekkhandlingen er startet må bueskytteren 
være villig til å fortsette trekkingen, for alltid; sikt og 
trekk med ingen forventning om at skuddet vil gå av.

Selv om det er viktig å stole på at ryggspenning-
systemet fungerer uten bruk av bevisste tanker på å 
utføre skuddet, kan noen bueskyttere ønske å vite 
hva som forårsaker utførelsen av skuddet. 
Fortsettelsen av å trekke på utløsermekanismen med 
økende ryggspenning øker trykket mellom hånden 
og utløseren fordi compoundbuen er skutt fra 
"veggen". Økningen i trykket fører til at baksiden på 
hånden strekker seg. Ettersom hånden strekkes vil 
tommelen eller fingeren på avtrekkeren beveger seg 
bakover med en hastighet som er raskere enn 
hastigheten utløsermekanismen beveger seg. 
Avtrekkeren beveger seg med tommelen eller den 
finger som avtrekkeren er i kontakt med. Når 
avtrekker beveger seg langt nok, vil strengen slippes. 
Kvalitetsrelasjonen mellom hånd og utløser-
mekanismen er vanligvis ikke synlig eller følt. Husk 
at det er ingen bevisst forbindelse mellom utløser-
mekanismen og hånden.
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Snakk rolig bueskytteren gjennom prosessen med 
gjennomføring i hvert skudd, så de lærer hvordan 
utføre et tekniskt riktig skudd. Ved å gjøre dette 
utfører treneren funksjonen av det mentale program 
for bueskyttere. Når den riktige metoden er lært og 
forplantet i det ubevisste, kan bueskytteren læres opp 
til å bruke et mentalt program for å styre skuddet på 
samme måte treneren gjorde.

Fullføringen
Skyting med ryggspenning resulterer i en 
"overraskelse" når skuddet går av; derfor er det ikke 
behov for bevisst tanke om å "følge-gjennom". En 
analogi til dette er folk som utøver leken tautrekking 
(trekke i hver sin rettning av et tau). Hvis tauet ryker 
mens det blir trukket i det, vil det være en 
overraskelse. Menneskene som trekker vil falle på 
ryggen, uten å ha tid til å reagere på noen annen 
måte. Buen beveger seg rett mot skiven som den er 
rettet mot når utløseren går av (tauet ryker). I samme 
øyeblikk flytter utløserhånden seg med en gang langs 
den samme linjen. Dette skjer før bueskytteren klarer 
å reagere på noen annen måte, slik at pilen rekker å 
forlate buen mens alt fortsatt ligger i perfekt linje. 
Resultatet er en perfekt fullføring. Det er ingen grunn 
til å overdrive bevegelsene til fullføringen fordi pilen 
er borte før bueskytteren gjenvinner kontrollen etter 
overraskelsen fra avtrekkeren. Igjen, det ikke 
nødvendig å tenke på fullføringen hvis avtrekket blir 
utført på riktig måte med ryggspenning, noe som 
resulterer i en overraskelse. Den perfekte fullføringen 
er naturlig. Eksempelet med et tau som ryker er en 
forklaring som brukes til å vise dette med en 
overraskelse. Vi kan ikke kontrollere fullføringen før 
etter at pilen forlater buen og det ikke lenger er en 
sak. Akkurat som i tautrekkingen der menneskene 
etter hvert vil reagere på fallet sitt, vil vi også reagere 
og regripe buen og etterhvert gjenvinne kontrollen. 
Denne reaksjon skjer etter pilen har forlatt buen på 
grunn av overraskelsesmomentet. En skikkelig 
overraskelse på avtrekket sikrer at skuddet er 
oppnådd mens bueskytteren fortsatt sikter; derav kan 
buen sende pilen bort mens visuell og mental 
aktivitet hos skytteren blir vedlikeholdt og uendret.

Tre utfall av et skudd
Denne delen er en kort gjentakelse av hva som må 
skje når bueskytteren gjør opptrekket sitt. Denne 
informasjonen er så viktig at det er nødvendig å skille 
dette ut fra de andre aspektene av skuddet. Dette er et 
"nøkkelpunkt" i det å skyte ordentlig med en 
mekanisk utløser.

Tre ting kan skje når buen er trukket. -For det først 
gjør bueskytteren et oppdrag, ankrer, sikter og 
begynner å trekke. Denne trekkingen fortsetter med 
en konsistent jevn bevegelse, aldri påskynde eller 
bremse ned, frem til avtrekket kommer og overrasker 
bueskytteren og pilen flyr mot målet. -For det andre 
gjør bueskytteren et oppdrag, ankrer, sikter og 
begynner å trekke. Denne trekkingen fortsetter med 
konsistent, jevn bevegelse, aldri påskynde eller 
bremse ned, helt til skuddet har forverret seg så mye 
at pilen aldri vil nå målet dersom det går av. I dette 
tilfellet tar bueskytteren ned og starter skuddet fra 
begynnelsen. Dette er fortsatt et perfekt skudd, siden 
bueskytteren fortsatt har muligheten til å utføre 
skuddet skikkelig. -Den tredje forekomsten er at 
bueskytteren gjør et oppdrag, ankrer, sikter og 
begynner å trekke. Trekkingen fortsetter med 
konsistent jevn bevegelse, aldri påskynde eller 
bremse ned. Trekkingen fortsetter på jevnt nivå i en 
evighet. I dette tredje scenariet står bueskytteren i 
fullt drag "resten" av hans eller hennes liv. 
Selvfølgelig, tredje scenariet inntreffer aldri. Til slutt 
ender alle skudd i en av de to første resultatene som 
er nevnt. Hvis det tredje scenariet aldri skjer, hvorfor 
inkludere det? Helt enkelt fordi at dersom skuddet 
skal være vellykket, må bueskytter ha tenkt å gjøre 
nummer tre hver gang buen er trukket. Bueskytteren 
skal aldri ha noen forventning om at skuddet går av, 
overraskelsesavtrekket bare skjer. Bueskytteren må 
ha uendelig med tålmodighet med hvert skudd.

En bueskytter bør puste ut når det utøves innsats for 
oppdrag av en bue og på fullt drag bør bueskytteren 
sikte og utføre skuddet før et nytt pust blir tatt. 
Denne tiden mens lungene er tomme, er referert til 
som den naturlige luftveispausen. Det kan virke 
vanskelig å bruke så mye tid uten å puste, men tenk 
på at vi ikke trekker pusten mens vi snakker og vi 
snakker ofte i perioder lengre enn det som kreves for 
å utføre et skudd. Et alternativ er å trekke halv eller 
full pust etter å ha nådd fullt drag og holde pusten til 
skuddet er fullført.

Pusting

Som nevnt i punkt tre i denne modulen; montasje, 
oppsett av buen og komponenter er første skritt i 
innstillingsprosessen. Dette trinnet må utføres for å 
lære å skyte med riktig teknikk. Når en bueskytter 
har lært hvordan utføre et skudd med riktig teknikk, 
kan innstillingsprosessen gjenopptas.

Grunninnstilling

9. Innstilling

5555
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Det neste trinnet i instillingen av en compoundbue er 
papirtest. Stå to meter fra en ramme med papir 
strukket stramt over. Med god skyteteknikk skytes 
fjærede piler gjennom papiret og inn i en matte. 
Hullene i papiret kan deretter analyseres for å 
bestemme justeringer som kan være nødvendig for å 
forbedre pilflukten. Dersom pilen lager tåreriv i 
papiret som er vertikale eller en kombinasjon av 
vertikale og horisontale, foreta justeringer eller 
korrigeringer til tårerivet er perfekt i vertikalplanet 
før du foretar justeringer for å korrigere horisontalt. 
Gjør bare én endring eller justering av gangen, slik at 
virkningene av endringen kan bli riktig målt. Til 
syvende og sist vil pilen pasere gjennom papiret og 
gjøre et perfekt hull med tre like lange riv fra 
fjærene. Det er mange kilder tilgjengelig som 
detaljert omtaler denne og andre justeringsmåter for 
denne type fininstilling. Easton Archery har 
produsert mye informativ litteratur om dette temaet i 
løpet av årene. Se "Easton Tuning Guide" som du 
kan laste ned fra http://www.eastonarchery.com/
downloads/tuning-guide (pr. mai 2014)

Papirtesten krever ikke stor mengde tid eller krefter. 
Rimelig gode resultater skal oppnås i løpet av få 
minutter og bør absolutt ikke ta mer enn en time.

Perfekt instilling

Dette tårerivet indikerer god pilflukt. Spissen og 
fjærene går inn i samme hull.
Det er ingen grunn til å bruke for mye tid på 
papirtest, fordi dette er bare et utgangspunkt før 
fininstillingsprosessen som vil skje når det skytes på 
et mål.
Det er mange faktorer som påvirker flyturen til en 
pil. Nedenfor er en rekke forslag til korrigeringer, 
avhengig av retningen på riftet i papiret.

Høyt stup (nockmerke)

Sjekk cam instilling/synkronisering.

Hev pilhyllen eller senk nockmerket.

Bytt til mykere blad på pilhyllen.
Øk hastigheten på fallet til fallhyllen.
Sjekk fjærklaringen (talkum testen).
For lange piler, kutt pilene så de stopper cirka 
1 tomme foran pilhyllen ved fullt drag.
For buer med én cam eller "cam og en halv", 
stivere piler (kutt pilene, lettere spisser, lavere 
spine, reduser pundstyrken på buen).

Lavt stup (nockmerke)

Sjekk cam instilling/synkronisering.

Senk pilhyllen eller hev nockmerket.

Bytt til stivere "øgle tunge" blad på pilhyllen.

Senk hastigheten på fallet til fallhyllen.

For buer med én cam eller "cam og en halv", 
mykere piler (ikke kutt pilene, tyngere spisser, 
høyere spine, øke pundstyrken på buen).

Nockriv til venstre (høyrehånd skytter)

Flytt pilhyllen mot høyre.

Papirtest

•

•

•

•

•

•

Bekreft at ikke skytteren har dreiemoment i 
buegrepet.
Mykere pil (tyngere spiss, lengere pil, høyere 
spine, øk pundstyrken på buen).
Sjekk fjærklaring (talkumpulvertest).
Sjekk om det blir avbøyning på buestreng fra 
ansiktskontakten (Sikt på papir og trekk 
ansiktet deretter litt bort fra strengen og fullfør 
et skudd).
Sjekk rettheten på camhjulene/vridde lemmer.
Hvis punktene over ikke gir riktig flybane på 
pilene, prøv å flytte pilhyllen til venstre eller 
bruk stivere piler.
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Nockriv til høyre (høyrehendt skytter)

Flytt pilhyllen til venstre.
Konstandter at skytter ikke har dreiemoment i 
grepet.
Stivere piler (lettere spisser, kutt pilskaftene, 
lavere spine, lavere pundstyrke).
Sjekk fjærklaring (talkumpulvertest)
Sjekk om det blir avbøyning på buestreng fra 
ansiktskontakten (Sikt på papir og trekk 
ansiktet deretter litt bort fra strengen og fullfør 
skuddet).
Sjekk rettheten på camhjulene/vridde lemmer.
Hvis punktene over ikke gir riktig pilbane, 
prøv å flytt pilhyllen til høyre eller bruk høyere 
spine.

Dette avanserte trinnet vil komme detaljert forklart i 
"nivå 3 trenerhåndboken".

Nedenfor er det listet opp noen flere tips om vanlige 
problemer som kanskje kan være vanskelig å løse.

Andre instillinger /  tips for oppsett

Effekter av å forlenge/forkorte strengen eller kablene. 
Dette oppnås ved flere/færre tvinn på eksistererende 
streng eller kabler, eller ved utskifting til nye.

Strengen
Forkorte (flere tvinn)

Korter inn draglengden
Reduserer dragvekten.
Reduserer let-off (litt).
Hever strenghøyden (litt).

Forlenge (færre tvinn).
Forlenger draglengden.
Øker dragvekten.
Øker let-off (litt).
Senker strenghøyden (litt).

Kabler (referert til som buskabler eller kraftkabler)
Forkortet (flere tvinn).

Forlenger draglengden.
Øker dragvekten.
Øker let-off (litt).
Hever strenghøyden (litt).
Justere timingen. På en tocamsbue, vil 
forkorting av én kabel føre til at cammen den 
er festet til, ruller tregere. Det vil si at cammen 
ikke vil bli trukket like langt tilbake.

Forlenget (færre tvinn).

Kortere draglengde.
Reduserer dragvekten.
Reduserer let-off (litt).
Senker strenghøyden (litt).
Justere timingen. På en tocamsbue, vil 
forlenging av én kabel føre til at cammen den 
er festet til, ruller ytterligere over. Det vil si at 
cammen vil bli trukket ytterligere tilbake.

Metoder for å korrigere feil peeprulling
Komprimer buen i en presse og flytt kordeltråder 
på strengen fra den ene siden av peepen til den 
andre siden. Et likt antall kårdeltråder bør være på 
hver side av peepen før og etter justeringen.
Komprimer buen i en presse, fjern den ene enden 
av strengen fra cammen og vri strengen én eller to 
omdreininger etter behov. Vridning av strengen 
på den øverste cammen vil påvirke peepstillingen 
mer enn fra nederste cammen.
Hvis en loopsløyfe benyttes, voks loopsløyfen og 
buestrengens midttakling hvor loopsløyfen er 
bundet. Dette hindrer at loopsløyfen spinner på 
strengen. Loopsløyfen kan deretter rotere strengen 
for å påvirke posisjonen til peepen ved opptrekk.

Øker spenningen i streng og kabel i oppspent 
stilling.

Reduserer spenningen på streng og kabel i 
oppspent stilling.

•

•
•
•

Fininnstillinger / justeringer
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Hvis peepen er nøyaktig 180 grader feil, sett buen 
i buepressen, fjern peepen og sett den tilbake i 
strengen motsatt vei uten å endre på noen av 
kordelene.

Hvis peepen spinner mer enn 180 grader når buen 
blir trukket, fjern midttaklingen på buestrengen og 
retakle midttaklingen i motsatt retning.
Installer en peep med gummislange knyttet til den 
delen som er designet for å snu peepen når buen 
blir trukket. Om denne typen peep monteres må 
gummislangen kontrolleres regelmessig. Spesielt 
om det skytes regelmessig under sterkt sollys, for 
slangen ryker mye raskere i sterkt sollys.

Metoder for å justere buen så det kan siktes på 
lange avstander uten å plassere scope / sikte- 
pinnen i veien for pilen eller fjærene. *

Reduser lengden på sikteforlengeren.

Installer scopehus med mindre diameter.

Endre plasseringen av loopen for den mekaniske 
utløseren fra under og over pilen til en loop festet 
over pilen, dette vil senke bakenden på pilen og 
pilen vil fly lengere. Dette vil også føre til at 
peepsiktet må justeres oppover på strengen.

Øk pundstyrken / hastigheten på buen innenfor 
bueskytterens styrkeområde.

Reduser pilvekten innenfor begrensningen satt av 
produsentens anbefaling og justeringsområde.

Senk ankringspunktet for å øke peep høyden, noe 
som er en upopulær og kritisk forandring!

(*) Om noen av disse metoder blir brukt,  juster sikte på lengste 
skyteavstand og utfør en talkumpulver test (spray talkum, skyt 
og se etter innslagsmerker fra/på pil, fjærer, scope, pilhylle 
og pilen.

10. Vedlikehold

Bytt streng og kabler hvert år eller to eller etter 15 - 
20 000 skudd. Hvis streng eller kabler viser tegn til 
svakhet, bytt umiddelbart. Streng og kabler bør byttes 
ut som et sett. Det anbefales å markere cammene opp 
mot lemmene på stenghøydeposisjon etter at buen er 
skutt inn (kabel og streng helt strukket). Hvis noen av 
merkene beveger på seg, må buen kontrolleres.

Inspiser buen og tilbehør for slitasje eller skader før 
skyting.

Alle bolter og skruer må strammes regelmessig.

Ikke utsett compoundbuen for ekstrem varme. Streng, 
kabler, og lemmer i særdeleshet kan bli skadet. Dette 
kan også skje hvis en bue ligger i et kjøretøy på en 
varm dag.

Etter skyting i regn, bør buen stå åpent til tørk (på et 
ventilert og skyggefullt sted). Direkte oppvarming 
eller sollys anbefales ikke. Streng og kabler skal ikke 
vokses før etter at fuktigheten i dem er fordampet. 
Voksing av streng og kabler når de er våte vil 
resultere i fanget fuktighet. Aksler og alle bevegelige 
deler (f.eks pilhyllen) skal kontrolleres og oljes.

Smør akslene som går gjennom eksenterhullene for 
hvert 1500-2000 skudd eller minst en gang i 
måneden; smøremidelet bør være basert på silikon, 
teflon eller kvalitetsfett, med "tørr-type" silikon eller 
teflon smøremidler for å unngå at skitt fester seg til 
buedelene.

Buestreng og kabler skal vokses jevnlig for å 
beskytte dem mot "oppflising", slitasje og separasjon.

La alltid en kvalifisert tekniker bruke buepressen og 
bruk en som støtter midtstykket av buen på to steder, 
hvis buen har behov for å bli nedspent.

For buer som ikke brukes over lange perioder av 
gangen, er det anbefalt å redusere oppdragsvekten til 
et minimum.

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no

Vedlikeholdsforslag
Nedenfor finner du flere forslag for å ivareta og 
vedlikeholde en compoundbue.
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Initialord:
WA: World Archery
IPC: Internasjonale Paralympiske Komité

Introduksjon
Sitat - "Jeg ønsker ikke å bli betraktet som en 
funksjonshemmet person som kan ta del i bueskyting. 
Jeg ønsker å bli betraktet som en bueskytter som 
tilfeldigvis er funksjonshemmet".

1.

2.

3.

4.

Trenerhåndbok nivå 1 ga en generell oversikt over 
hvilke typer funksjonshemming treneren kan komme 
til å møte. Denne modulen er designet for å gi mer 
detaljerte råd om bistand til disse bueskytterne. 
Spesielt vil det hjelpe trenere i å utvikle ferdighetene 
hos de bueskytterne som kan ha ambisjoner om å 
skyte internasjonalt for sitt land.

I 2004 signerte WA en intensjonsforståelse med IPC, 
slik at de to organisasjonene kan samarbeide på en 
rekke nivåer. Reglene innen bueskyting i IPC's 
regelverk er i utgangspunktet det samme som WA's 
regler, men med noen endringer for å imøtekomme 
vanskeligheter som skytterene kan ha. Bueskytterne 
med synshemming ble også implementert som en del 
av IPC´s bueskyting i oktober 2004. IPC grupperer 
bueskytterene i tre klasser,  slik at de med en fysisk

funksjonshemming i henhold til funksjonshemmingen 
deres konkurerer mot hverandre. Altså; personer med 
sammen typer funksjonshemming konkurerer mot 
hverandre. Det er en egen klasse for de synshemmede 
(VI) bueskytterene. Følgelig er denne modulen delt i 
to modulseksjoner, en for hver klasse og en som er 
generisk. Det er svært viktig at treneren finner riktig 
klasse for hver bueskytter, ettersom reglene i 
hver klasse er litt forskjellige.

Det viktigste treneren må huske om alle disse 
klassene er at skytestilen er i utgangspunktet den 
samme som for funksjonsfriske bueskyttere, med 
mindre bueskytteren er hemmet i bruken av de 
nødvendige muskler. Det er derfor viktig å snakke 
med bueskytteren, i første omgang, for å finne ut hva 
de kan og ikke kan.

W2 klassen
W2 klassen består av bueskyttere som skyter fra en 
rullestol, men overkroppen har som regel ikke noen 
funksjonshemminger. På grunn av dette, er det 
vanligvis ikke noen problemer med å utføre normale 
trener eller treningsmetoder ettersom de musklene 
som brukes til bueskyting sannsynligvis er lite 
påvirket. Imidlertid bør treneren alltid prøve å 
kommunisere ved at de er på samme høydenivå som 
bueskytteren i stedet for alltid ruvende over dem, 
dette kan oppfattes nedlatende. De fleste av disse 
skytterne, særlig de med paraplegi, vil ha noen 
problemer med stabiliteten. Det er derfor viktig at 
treneren bruker tid for å sikre at bueskytteren har best 
mulig støtte fra rullestolen. Det finnes en rekke 
punkter å huske på:

Kontroller at skytteren har satt begge bremsene 
på, slik at rullestolen ikke vingler under oppdrag- 
eller fullføringsprosessen.
Sjekk at stoffet på baksiden av stolen ikke er for 
stramt. Hvis det er litt slakk i baksiden av stolen, 
kan bueskytter "trykke" seg bakover mellom 
ryggsøylene og få noe støtte fra den i å stoppe seg 
fra å falle sidelengs.

Puten som skytteren sitter på må være ganske myk 
for å hindre at man får trykksår. Hvis stoffet under 
dette har for mye slakk, kan dette hindre 
bueskytteren fra å få en god oppreist stilling. Et 
tynt stykke bord plasert under puten kan være til 
nytte.
WA´s regler spesifiserer at ryggen på rullestolen 
ikke  skal  være  for  høy.  Noen  skyttere           
har stolryggen så lav at den gir ikke støtte i det 
hele tatt. Den trenger å bli sjekket og hevet litt om

Innhold:

Introduksjon_________________________2 

W2 klassen___________________________2 

W1 klassen___________________________3 

Stående klassen_______________________4 

Synshemmede "VI" klassen____________6 

Andre forhold_______________________10
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Høyden på rullestolryggen

nødvendig. På bildet under har bueskytteren ryggen 
på stolen godt under tillatt nivå, men i en rimelig 
høyde for å gi ham noe støtte.

W1 klassen
W1 klassen er også for bueskytterene som skyter fra 
en rullestol, men som har flere funksjonshemninger i 
armer og hender. All informasjon om rullestolen i del 
1 er selvfølgelig innført likt for denne klassen. 
Prinsipiell ekstra utfordring hos disse skytterene er en 
mangel på balanse, som kan føre til at de faller ut av 
stolen i slippprosessen.
Det henvises til regelverket på WA´s hjemmeside;
http://worldarchery.org 

De to neste bildene viser bueskyttere iført en stropp 
som går rundt hele kroppen og over ene skulderen. 
Det kan ikke sees at remmen også går helt rundt 
ryggen på stolen.

Det andre problemet for denne klassen av skyttere er 
liten mengde av bevegelighet i fingrene. Vanligvis 
klarer de ikke å holde strengen og må bruke noen 
form for mekanisk slipphjelpemiddel. Dette fordi de 
ikke har tilstrekkelig med krefter i fingrene til å holde 
strengen med. De fleste trenere vil være kjent med 
denne typen mekanisk slipphjelpemiddel som brukes 
av compoundskyttere, men disse trenger mer kontroll 
fra bueskytteren enn det som er mulig for W1 
bueskyttere. De fleste vil måtte tilpasse slipp-
mekanismen i henhold til bueskytteres behov. For 
noen bueskyttere må slippmekanismen være festet 
fast til bueskytterens hånd slik at den ikke kan bli 
mistet under slippet. Det neste bildet viser en skytter 
sin mekaniske slipphjelpemekanisme festet ved hjelp 
av borrelås.

Det neste bildet viser en bueskytter i fullt drag og den 
stramme stroppingen som holder det mekaniske 
slipphjelpemiddelet kan sees veldig tydelig. Denne 
bueskytteren aktiverer utløseren på slippmekanismen 
ved å snu på hånden, mekanismen er spesielt tilpasset 
denne skytteren slik at han kan gjøre dette.
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Noen mekaniske slipphjelpemidler er blitt laget slik 
at de vil aktivere slippet når mekanismen blir blåst 
på. Andre er avhengig av at bueskytteren trykker dem 
mot en eller annen del på ansiktet.

De med mer alvorlig funksjonsheming i denne 
klassen kan også ha en assistent for å nocke pilen til 
strengen på buen og til å foreta justeringer på siktet.

Bueskytteren kan også ha problemer med å holde 
buen så den må kanskje være festet fast til hånden. 
Enten med en elastisk bandasje eller ved hjelp av 
borrelås. I motsetning til en sunn og sterk bueskytter, 
vil bueskytteren ikke være i stand til å utføre nettopp 
dette under skytingen,  så treneren vil måtte holde

kontrollen. Herunder også å kontrollere hvorvidt 
buen er i optimal retningsposisjon.

Stående klassen
Overraskende nok i stående klassen er det både 
stående og sittende bueskyttere. Det de alle har til 
felles er at føttene er i kontakt med bakken, mens 
rullestolskytterene har sine føtter på fotplaten til 
stolen.

Treneren kan gjøre et lite eksperiment på seg selv for 
å se hvor mye mer stabilitet som blir oppnådd ved å 
ha føttene på bakken. Prøv å skyte en pil mens du 
sitter i en stol med føttene på bakken. Deretter kan du 
prøve dette igjen, men nå ved å løfte beina opp slik at 
de er strukket ut foran deg og er uten støtte og du vil
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1.

få en idé om hvor ustabilt dette føles.

Noen bruker stol selv om de kan stå og gå, men med 
store vanskeligheter. Eventuelt må de bruke krykker 
til å holde seg selv oppreist. De vil ikke kunne klare 
å stå samtidig med at de også skal skyte.
Se WA´s regelverk; 
http://worldarchery.org

Å velge riktig setetype og bestemmelse av den beste 
høyden, er svært viktig for å sikre at bueskytteren får 
best mulig kroppsholdning når det skytes. På de 
neste to bildevisningene av samme bueskytteren, kan 
du se at krakken er i en høyde som gjør det mulig for 
henne å ha bena skrått nedover. En normal høyde på 
stolen ville bøyd bena mye mer opp, noe som ikke 
ville være behagelig for henne. Hun har også en pute 
festet på toppen av krakken som er formet spesielt, 
etter mye prøving og feiling. Dette fordi hun har mer 
svakhet på den ene siden enn på den andre.

Mange av skytterene i denne klassen vil ha nedsatt 
funksjonsevne i armer eller hender, dette kan 
representere en merutfordring for trenere ettersom de 
forskjellige løsningene kan kreve store endringer på 
den grunnleggende skytestilen. Dersom en skytter 
mangler en arm, kan det bli slik at oppdragsarmen 
blir den armen som skal holde buen.

Buearm mangler. I dette tilfellet vil skytter bruke 
en protese til å holde buen. Denne må være festet 
til buen med noen midler og det er mange 
forskjellige måter å gjøre dette på. Den enkleste er 
å spenne fast buen med en bandasje, men mange 
bueskyttere har utviklet ganske "hi-tech" måter å 
gjøre dette på. Løsningen vil avhenge svært mye 
av hvor mye av armen som fortsatt er til stede. En 
arm som er amputert under albueleddet vil tillate 
skytter mye mer føling av det buen gjør, enn en 
som er amputert ved skulderleddet. Det er ingen 
ensartet løsning og treneren må jobbe med 
bueskytteren for å prøve ut ulike måter å møte 
problemet på, til en tilfredsstillende konklusjon og 
løsning blir oppnådd.
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Svak buearm assistert av en mekanisk anordning

2. Opptrekksarmen mangler. De fleste bueskytterene 
i denne gruppen må skyte ved å trekke opp 
strengen med hjelp av tennene sine. Det vil si et 
stykke lær festes til strengen på samme måte som 
en D-loop på en compoundbue. Bueskytteren biter 
på læret og skyver buen fra seg.

Ha flere lærbiter hendig i reserve ettersom skinn ofte 
blir bitt gjennom. Teknikken som brukes er ganske 
forskjellig fra de fleste andre bueskytterne ettersom 
buearmen blir bøyd ved starten av oppdraget og 
deretter gradvis blir skjøvet fremover ettersom det er

åpenbart svært lite rom for hodet til å bevege seg 
bakover på den måten strengarmen ville gjort. De 
musklene som brukes på oppdraget av buen er 
forskjellige fra de som normalt ville blitt brukt og det 
er vanskelig for bueskytterne i denne gruppen å 
trekke en tung bue.

Informasjon til deltakelse og trenerveiledning av 
synshemmede bueskyttere:

Introduksjon
Den fjerde klassen i denne modulen handler om 
synshemmede (VI = visually impaired) bueskyttere. 
Når trenerveiledning av V.I. bueskytterene utføres er 
den største forskjellen økt bruk av spesialutstyr. 
Derfor vil denne delen bli delt inn i to deler. Den 
første delen består av håndtering og viser utstyret 
som er spesifikk for dette handikap. Den andre delen 
vil dekke noen ekstra aspekter for trenerutførelse som 
det er verdt å vurdere, og er som et tillegg til denne 
modulen.

Grunnleggende i "VI" skytekrav
Vanligvis i bueskyting er to plan nødvendig for å få 
nøyaktighet. Høyde- og retningsplan. Buesiktet gir et 
mål for én av disse gjennom en strøm av variabler for 
elevasjon (høydeplan). Legg til evnen av å tillate en 
begrenset mengde av vind og det er et formidabelt 
verktøy. For retningsplan kan bueskyttere bruke 
skytelinjen og andre visuelle virkemidler for å 
beregne kroppslinjen i retningen som kreves for å 
treffe matten. Imidlertid, for mange synshemmede er

Synshemmede "VI" klassen
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dette metoder og anordninger som vanligvis ikke er 
tilgjengelige, så andre fremgangsmåter er påkrevd.

I Europa er ulike metoder benyttet ved innledende 
skyteundervisning. Fra den grunnleggende italienske 
metoden "guide bueskytteren ved berøring" og den 
populære franske elektroniske metoden ved hjelp av 
ultralydsender og mottaker. Til den stadig mer 
akseptert kombinerte metoden "taktilsiktet og 
fotanviseren".

Ved hjelp av en synshemmet bueskytter som modell 
har etterfølgende bilder og beskrivende tekst blitt gitt 
for å gi deg grunnleggende forståelse for det primære 
utstyret som er utviklet til den nyeste metoden.

Det må bli stressende for en aktiv VI bueskytter å 
effektivt skyte og øve. De må bruke mye innsats for 
å ha tilgang til en "hjelper". Hjelperens plikt blir å 
fungere som øynene til skytteren, i tillegg til å gi 
veiledning og for definering av hvor pilen treffer. 
Hjelperen må også passe på sikkerheten på og rundt 
alle arenaer som brukes av VI-bueskytteren, i tillegg 
gi grunnleggende vedlikehold av utstyret som ikke 
kan bli utført av bueskytteren selv.

Introduksjon av "taktilsiktet" og "fotanviser"
Det taktile siktet og fotanviser gir samme bistand 
som det konvensjonelle siktet har for alle andre 
bueskyttere. Fotanviser gir akseptabel posisjonering 
over skytelinjen som er både komfortabel og 
repeterbar. Når fotanviseren er posisjonert ferdig, er 
neste steg å plassere den taktile sikteenheten og 
knytte det sammen med fotanviseren. Det må forstås 
her at fotanvisere og stativ for taktile sikter varierer i 
design. Dette designet som vises her er helt 
tilrettelagt for "modellskytteren" som vi bruker her i 
trenerhåndboken.

Vi må begynne med å utvikle "skytelinjen" eller 
"retningen" for skytteren og første skritt mot dette er 
fastsettelse av fotanviseren, i dette tilfellet gjort av 
"hjelperen". I utgangspunktet vil det synes som om 
fotanviseren er lagt ut med retningen litt utenfor 
senter, men VI-skytteren bruker baksiden av bue-
hånden som referanse og har ikke siktet montert på 
buen.

Trinn 1 - Taktilt oppsett for høyde og retning

Det taktile stativet som vises her er et vanlig tripod 
kamerastativ. Det taktile siktet er festet til toppen og 
kan justeres i høyde og litt sideveis for vind. For å 
hindre at stativet beveger på seg når bueskytteren 
påfører sideveis press på siktehodet er stativet festet 
eller vektet nedover.

Trinn 2 - Dette trinn er tilføring av det taktile 
"håndkontakt"-sikte for høydejustering.

I dette eksemplet er et elastisk tau festet i bakken for 
å gi den nødvendige stabilitet. Neste bilde viser den 
taktile enheten og fotanviseren før justering blir gjort 
for retningen. Det må her påpekes at på dette taktile 
siktet legges det an mot baksiden av hånden. I 
motsetning til ordinære skytteres buesikter vil denne 
enheten gi inntrykk av at bueskytteren din vil skyte 
cirka 7-10 centimeter til venstre. Dette fotografiet må 
sees på som foreløpige innstilling og gummistroppet 
for vår "modellskytter".

VI-bueskytteren har nå blitt tildelt utstyr for å kunne 
skyte i henhold til de to grunnleggende planene som 
kreves med noen grad av nøyaktighet. Det taktile 
siktehodet vist her, har en fjærbelastet knapp som et 
taktilt kontaktpunkt. Alle kontaktpunkter i den taktile
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stilen krever at de er fjærbelastet. I fremtidig 
internasjonal VI bueskyting vil det være obligatorisk 
at denne typen av taktiltsiktehode brukes. Neste 
bilde viser det siste trinnet i det forhåndsoppsatte 
oppsett, som er å få det taktile siktehodet vatret opp. 
Dette er spesielt viktig utendørs som bakken sjeldent 
er helt plan og innhar mange variabler som krever 
stativtilpassing.

Med VI bueskytterens spesifikke utstyr nå 
grunnoppsatt er tiden kommet for bueskytteren til å 
innta posisjon så hjelperen kan se "oppsettet" og 
rette eventuelle åpenbare feil i linjeringen. Hvis alt 
utstyret ser bra ut på dette punktet er alt klart for å 
starte skytingen. Evnen til samarbeid som et team 
mellom VI-skytter og hjelper er viktig på dette 
punktet, ettersom uriktig oppsatt utstyr bare vil 
fungere som en hemsko for bueskytteren, som er 
veldig avhengig av hjelperen på dette tidlige stadiet.

Bueskytteren skal nå ta oppstilling i fotanviseren. 
Det er lettere selv om det er uvanlig i begynnelsen 
for skytteren å "rygge inn i" den typen fotanviser 
som er vist på bildet, da dette er funnet å gi en mye 
mer sikker og reproduserbar stilling.

Bueskytteren har nå funnet den grunnleggende 
retningslinjen som skal til for å sikre maksimal sjanse 
til treff på skiven ved de første skutte pilene når 
høydejusteringen er satt opp. Ikke alle taktile sikter 
bruke ball, men de fleste VI-bueskytterne syntes det 
gir mest komfort og korrekt kontaktinformasjon 
mellom "synet" og hånden. I dette eksempelet 
posisjonerer VI-bueskytteren føttene til høyre for 
fotførerne, men dette er personlige preferanser og det 
er like akseptabelt om bueskytteren har begge føttene 
innenfor eller utenfor skinnene. Selv om det er 
vanskelig å se det på disse bildene, er fotførerne 
justerbare.
Se WA´s regelverk; 
http://worldarchery.org

Det neste bildet demonstrerer den mest vanlige 
stilling av det taktile siktet mot buekytterens hånd.

Det kan merkes her at avstanden mellom en hvilken 
som helst del av buen og det taktile siktet reduserer 
muligheten for enhver kontakt mellom de to. Det 
taktile siktet i dette eksempelet har alle justeringer 
som et ordinært sikte har. Mulige endringer på 
elevasjon gjøres ved hjelp av justeringsskruen på 
toppen av siktet og sideveis ved bruk av justerings-
skruen på venstre side av knappholderen.

Neste bilde viser detaljer på kontaktflaten.
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Det neste bilde viser bueskytteren i posisjon og 
skytende.

Trenerens tilrettelegging for utøver
Med unntak av siktemetode som brukes, bør både VI 
og ordinære skyttere utvikle samme skyteferdigheter 
og teknikk. Unntaket for VI-bueskytteren er evnen 
til å kontrollere kroppens svai. Det kan bli 
problematisk med lite eller ikke noe syn å oppdage 
en eventuell svai før det er blitt årsaken til tap av 
poeng. Når oppmerksomheten rettes mot dette og 
bueskytteren er klar for endringer, er det mulig å 
rette det opp. Noe som må være med i vurderingen, 
er bueskytterens fottøy. Noen typer sko eller støvler 
kan bidra til å løse problemet og det er verdt å 
eksperimentere med forskjellig fottøy.

Dersom bueskytteren er en nybegynner, vil det være 
lurt å jobbe tett med ham uten fordelen av det taktile 
siktet og fotanviser for å få utviklet grunnleggende 
og gode ferdigheter som hos en hvilken som helst 
annen bueskytter.

Hodeposisjonen er like viktig for synshemmede 
bueskyttere som alle andre og bueskytteren bør 
oppmuntres til utvikling av god hodeposisjonering 
selv uten å kunne se.

Når bueskytteren introduseres til bruk av det taktile 
siktet, er det anbefalt at skytteren blir oppfordret til å 
komme i fullt drag før kontakten med det taktile 
siktet søkes. Det er alt for lett for bueskytteren å 
forsøke å tilpasse sin kroppsposisjonering til det 
taktile siktet isteden for å bruke det taktile siktet 
riktig.

For mye sideveis håndpress på det taktile siktehodet 
kan medføre varierende piltreff. Kontaktflaten på det 
taktile siktet er fjærbelastet, noe som kan forstørre 
dårlig teknikk.

På et teknisk plan kan bueskytteren finne det 
problematiskt å nocke pilen på strengen, fordi 
skytteren ikke kan se hvilken vei styrefjæren peker.

De tre neste bildene viser noen fjæringsvariasjoner 
som har vært brukt med hell i slike situasjoner. Vær 
oppmerksom på de 'fire' fjærede pilene. Siden mange 
VI skyttere skyter rundene sine på korte avstander 
(30 meter) hvor skivestørrelsen er endret for å 
simulere avstandsendringen, blir firefjærspiler trygge 
å nocke ettersom ingen styrefjær eksisterer. 
Firefjærspiler viser gode flyegenskaper på disse korte 
avstandene.

Andre metoder for å bruke konvensjonelle piler med 
tre fjærer eksisterer også, f.eks kutt et "hakk" i 
styrefjæren.

Eller, en kan lage et merke på pilskaftet nær nocken 
med en "dråpe" av lim eller korrekturlakk.

Alle metoder gir bueskytteren tilfredstillende skyting.

Vi har nevnt verdien av en dedikert "hjelper" som 
bistår VI-bueskytteren og nevnte også at de fleste VI-
skyttere har litt syn. For de VI-skyttere som er født 
nesten blinde eller har mistet synet i veldig tidlig 
alder, kan begrepet "matte" eller "skive" være 
vanskelig å forestille seg. For disse bueskytterene må 
metoden å gi en treffangivelse på nøyaktigheten av et 
treff være noe annet enn den vanlige "klokke / farge" 
beskrivelsen. "Rød klokken 2 " kan ha mye verdi for 
deg eller meg, men ikke for en VI-bueskytter med 
liten visjon fra fødselen av.  I disse tilfellene må vi
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1.

2.

3. 

finne en annen fremgangsmåte for å angi nøyaktig-
heten uten å referere til den konvensjonelle metoden 
som er angitt ovenfor. Disse alternative systemene 
må være enkle. For eksempel kan det være til-
strekkelig å bruke bueskytterens hånd som en 
indikator på hvor pilen har truffet på målet. Sentrum 
av håndflaten er "10" og arbeid ut mot kantene av 
håndflaten ettersom skuddet treffer lenger ut. Under 
antakelse av at du har en avtale om hvor "toppen" på 
målet er i hånden, har du en metode for å vise et 
treff. Du kan også ha et "pinne-bord"-alternativ der 
"pinne-bordet" har hull for å indikere ulike deler av 
skiven og en pinne, eller pinner, settes i for å 
indikere hvor pilen treffer. Mulighetene er mange og 
ønsket om å hjelpe er nødvendig for å komme fram 
til en løsning som er "levelig" for VI-skytteren og 
dem som hjelper til.

Andre forhold:

Denne modulen har frem til hit, gitt treneren noen 
råd om løsninger på de store utfordringene vi vil 
møte når en gjennomfører trenerutførelse mot bue-
skyttere med funksjonshemming. Dette er imidlertid 
langt fra noen omfattende guide som tar for seg alle 
hensyn. Skyttere kan ha én eller flere av de 
hemminger som her blir nevnt. Kanskje finnes andre 
vanskeligheter som ikke er blitt nevnt. Det vil da bli 
andre hensyn og punkter som må vurderes.

Bueskytterens funksjonshemming kan føre til 
raskere tretthet enn hos andre bueskyttere. 
Treneren bør diskutere dette med skytteren og ha 
det i tankene når en treningsplan lages.

Personer med lammelser kan ikke regulere 
kroppstemperaturen på samme måte som andre 
personer. Dette betyr at de kanskje ikke svetter 
ved varme temperaturer og deres ekstremiteter 
kan bli svært kalde i kjølig vær. Treneren må 
holde et øye med dette, slik at bueskytteren ikke 
får heteslag eller hypotermi.

Mange bueskyttere med rullestol er motvillige til 
å godt nok opprettholde væskeinntaket sitt under 
arrangementer på grunn av vanskeligheter med 
adgang til toalettfasiliteter. Det er viktig at de 
drikker passende mengder i løpet av dagen og 
treneren må sørge for dette og må oppmuntre dem 
til å drikke.

Det viktigste å huske på er at bueskyttere med en 
funksjonshemming vil være like begeistret og 
forpliktet til sin idrett som alle andre bueskyttere. 
Hvis treneren og bueskytteren samarbeider for å 
overvinne noen hindringer, vil bueskytteren kunne 
oppnå sitt potensial. Det er ingen grenser for hva som 
kan oppnås. Ikke vær redd for å trene dem. Du vil få 
stor glede av deres glede av sporten vår.

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no
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Figur 1

Opplinjeringsmålinger og metoder forklart i dette 
dokumentet kan virke som en lang og omstendelig 
oppgave, men når oppgaven er etablert og registrert, 
vil opplinjeringsprosedyren og nødvendig utstyr for 
en synshemmet bueskytter raskt og svært nøyaktig 
bli satt opp. Oppstillingsnøyaktigheten vil gjøre så 
midten av målet blir truffet i løpet av de første 
pilene.

Når en synshemmet bueskytters fotanviser og taktile 
sikte blir opplinjert og klargjort for en treningsøkt 
eller konkurranse, er det mange områder som trenger 
oppmerksomhet for å sikre fullstendig nøyaktighet 
under skytingen.

Introduksjon

Dersom bueskytteren bruker en taktil siktehjelp 
påmontert et stativ og baksiden på buehånden som 
kontaktpunkt for det taktile siktet, må vinklene til 
bakken og vertikallinjering av kroppen bli helt 
korrekt posisjonert.

Når du skyter innendørs er gulvet helt flatt. Dette er 
et element som gjør synshemmet bueskytters 
oppgave å etablere en konsistent holdning og balanse 
i kroppen relativt enkelt. Men, når du skyter utendørs 
kan denne oppgaven bli litt av en utfordring med 
tanke på å få alle vinkler riktige så de første pilene 
treffer i eller i nærheten av gult.

Når du skyter utendørs kan skytefeltet virke helt flatt, 
men bakken ved skytelinjen kan skråne enten 
oppover eller nedover. Selv en liten skråning vil 
endre en synshemmet bueskytters opplinjering totalt 
og gjøre oppgaven litt vanskeligere når det skytes. 
Med dette i tankene og det riktige verktøyet kan 
oppgaven med total opplinjering for en synshemmet 
bueskytter være relativt enkel og svært nøyaktig.

Metoder for opplinjering og sikting
For normalt seende bueskyttere er det tre hovedmåter 
for opplinjering og sikting, det er; rett linje, trekant 
og firkant metoden.

Dette er den enkleste sikteformen der fingrene griper 
strengen to eller tre tommer under pilen og ved fullt 
drag ser bueskytteren langs pilen og justerer den mot 
det nødvendige siktepunkt, å gjøre én enkel se-linje 
i opplinjeringspunktene.
Se figur 1.
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Figur 2.

Figur 3.

 Figur 4.

Denne metoden krever litt mer opplinjering når en er 
i fullt drag, ettersom fingrene på strenghånden er 
plassert under pilen på strengen og disse også brukes 
for å finne ansiktsreferansepunktet i fullt drag. Øyet 
linjerer opp spissen på pilen mot det punktet som er 
siktepunktet. Dette krever tre punkter for 
opplinjering, øyet, pilnocken og pilspissen. Linjering 
av strengen er også nødvendig når du bruker denne 
metoden.
Se figur 2.

Trekant

Denne metoden er også kjent som forholdet mellom 
øyet, siktet og pil (nock og spiss). Linjerings-
prosedyren som introduserer de fire opplinjeringene 
er: Øyet, pilnocken, sikteringen og pilspissen. 
Strenglinjering er nødvendig når du bruker denne 
metoden. Denne firkantmetoden er mye brukt og 
er en favoritt med olympisk recurvebue.
Se figur 3.

Firkant

Med synshemmede bueskyttere er det en annen type 
opplinjering. Dette er også en firkant metode, men 
området av interesse er trapesformet. I dette tilfellet 
er oppstillingspunktene: ansiktsreferansepunktet, 
føttene, kroppsposisjoneringen (i alle plan) og det 
taktile siktet (i alle plan). Ved hjelp av disse 
referansepunktene blir opplinjeringen mye bedre. 
Vinklene blir dog mer kritiske når en samkjører 
opplinjeringen av det taktile utstyret og bueskytteren 
som skal utføre.
Se figur 4.
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Figur 5

Linjering av skytterens kropp
For at en bueskytter skal kunne stå oppreist og fullt 
balansert er det mange faktorer som det må tas 
hensyn til. For det første er formen på skytterens 
kropp meget viktig og en fremgangsmåte for å få 
total balanse må bestemmes.

Dersom bueskytteren er tung i det frontale området 
dvs. har en stor brystkasse eller vom når han står 
oppreist, vil kroppen lene deg litt bakover for å 
kompensere for dette. Dessuten vil hodeposisjonen 
ha en effekt. Hos noen mennesker kan hodet være 
plassert litt på forsiden av overkroppen, dette vil 
også ha en betydning for balansert oppreist holdning. 
Det finnes flere metoder for å bestemme en oppreist 
holdning, men her er en metode som brukes i 
feltbueskyting, som er rask og effektiv:

Få bueskytteren til å stå så opprett men behagelig 
som mulig.
Få dem til (holde kroppen rett) å lene seg litt 
bakover mot hælene inntil tærne begynner å løfte 
seg opp fra bakken.
Deretter får du dem til å bringe kroppen sin 
tilbake til opprett stilling, slik at vekten av 
kroppen er likt fordelt under foten fra hælen til 
tåballene på føttene. Denne strekke bevegelse på 
haken kan bli mellom 7,5 og 12,5 cm, noe som 
vil avhenge av størrelse og form på kroppen.
Se figur 5.

Bakoverlening 
på hælene

Opprett holdning

Med øvelse kan bueskytteren bli veldig dyktig på å 
få en konsistent balanse som vil forbedre sjansene til 
å produsere god teknikk og skyteutførelse.

Det er viktig at fotanviseren er plassert på riktig sted 
for hver enkelt bueskytter. For å få til dette er det 
noen spesifikke målinger som må gjennomføres. 
Disse målingene vil være personlige og forskjellige 
for hver enkelt bueskytter.

Generell informasjon

Fra nå av vil hver del av bueskytterens kropp og 
utstyr bestemmes med "fra hvor" og "til hvor" når 
tilmålingene blir gjort. Hver del av dette dokumentet 
vil ha sin egen betydning. Det må tas hensyn til at 
hver del av utstyret og tilmålingene som brukes, skal 
gjøres til en enkelt person som dette vil ha betydning 
for, også bueskytterens fottøy.

Vi trenger først å få bestemt hva slags taktilt sikte 
som skal brukes og hviken plassering bueskytteren 
foretrekker på kontaktpunktet.

I denne forklaringen beskrives bruken av en 
fotanviser i trevirke og et kamerastativ utstyrt med et 
taktilt sikte som har en type fjærbelastet stempelkule. 
Se WA´s regelverk; 
http://worldarchery.org
Denne posisjonen vil gi en mer konsistent 
oppstilling. Jo lenger bort fra pekefingeren 
kontaktpunktet ligger, desto større er viktigheten på 
vinkelen av buehånden. Som også har påvirkning på 
sideveis nøyaktigheten.

Det anbefales at bueskytteren bruker det samme 
fottøyet på hver treningsøkt og i konkurranser. 
Dersom forskjellig fottøy blir brukt på konkurranse 
og trening, vil målinger og balansen til bueskytteren 
kunne bli påvirket.

Vi trenger å finne avstanden mellom pillinjen og 
kroppens midtlinje når bueskytteren står opprett, fullt 
balansert og i fullt drag. Denne målingen blir 
brukt som en grunnlinje og må være så nøyaktig 
som mulig.
Se figur 6.

Opplinjering av fotanviseren

Senterlinjen på 
kroppen når opprett 

stilling inntas 
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Figur 6

Figur 7

Figur 8

Senterlinjen 
på kroppen

Mål avstanden mellom 
pilens plassering og 

senterlinjen på kroppen. 
Det antas at avstanden 

er 10 cm

Dette målet på 10 cm vil bli brukt for å legge til 
målet på avstanden fra midtlinjen på kroppen til 
baksiden (hælen) av skoene som bueskytteren 
bruker. Som forklaring av det oppsatte mål vil dette 
gi en måling på 12,5 cm. Dette vil gi oss et total mål 
på 22.5cm som skal brukes til linjering av 
fotanviseren i forhold til senteret på skiven.

Når bueskytteren er i fullt drag, trenger vi å finne 
målet fra det taktile siktets kontaktpunkt på 
bueskytters hånd til senter av pilskaftet når den er på 
pilhyllen.
Se figur 8.

Fra hælanvisningen på fotanviseren måles 22.5 cm 
langs hver av fotsideviserne og det bores et hull som 
vil passe for en blyant, treplugg eller lignende. Disse 
to blyantene eller pluggene kan deretter brukes for å 
linjere anviseren inn på senteret av skiven. Når 
fotanviserrammen er blitt stilt opp kan blyantene/
pluggene fjernes.
Se figur 7.

Når vi har fotanviserrammen plassert riktig og 
målingen etablert som i figur 8, kan vi 
plassere tripodstativet. Med tripodstativet satt 
vertikalt og med bueskytteren plassert riktig i 
fotanviserrammen, skal toppen av tripodstativet 
være i høyde med buehåndens knoker når 
bueskytteren er i fullt drag.
Se figur 9.

Opplinjering av tripodstativet

Mål avstanden mellom 
kontaktpunktet til det 
taktile siktet og senter 
av pilskaftet, vi antar 
at avstanden er 5 cm 7777
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 Figur 9

Figur 10

Figur 11

Figur 12

Toppen på 
tripodstativet 
skal være i 
høyde med 

håndbaken på 
bueskytterens 

buehånd

Et stykke 
kryssfiner montert 

direkte på linje 
vertikalt med 

toppen av 
tripodstativet

Opplinjering av taktilt sikte
Med disse målingene kan vi nå etablere en metode 
for raskt å sette opp, linjere og justere stativet i 
fremtiden. Vi kan feste et stykke kryssfiner til 
fotanviseren i en vertikal linje med toppen av 
stativet.
Se figur 10.

Når denne kryssfinerbiten er montert må vi bygge 
om de to hullene til blyant/plugger i føttenes 
sideanvisere. Monter det taktile siktet til 
tripodtoppen slik at det ikke blir noe bevegelse, for å 
samkjøre hele enheten riktig. Heng en loddesnor fra 
det taktile siktets kontaktstempel (delen som berører 
håndbaken) .  Se langs fotanviserrammen og

innrett de to pluggene på fotanviseren og lag et 
merke på kryssfinérstykket i tråd med denne linjen. 
Mål fra denne linjen innover mot tripodstativet, 
avstanden målt fra håndbaken til sentrum av 
pilskaftet dvs. som vist i figur 8 (5 cm). Lag en godt 
synbar stor prikk (6 mm) på dette stedet. Det taktile 
siktet kan nå bli stilt opp, flytt det taktile siktet inntil 
loddsnorens vektpunkt er direkte over prikken som 
ble laget på kryssfinérstykket.
Se figur 11 og 12.

Med alle disse målinger og steder riktig stilt opp skal 
bueskytteren kunne stå i sin skytestilling og skyting 
med pilene skal gå rett langs denne midtlinjen og til 
midten av skiven.
Se figur 13.
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Figur 13

•

•

•

•

•

 I vater

30 Meter siktemerke

18 Meter siktemerke

I vater

Figur 13

Vatret bakke

 Figur 14

Det er fortsatt en svært viktig opplinjering som må 
gjøres. Vi har stilt opp bueskytterens apparatur med 
hensyn til eventuelle sideveis horisontale avvik, men 
vi må også ta hensyn til vertikale høydeavvik. Det 
ville være lettere å oppnå gode resultater hvis det 
neste settet med justeringer kunne bestemmes som 
ved innendørsskyting ettersom gulvet ved 
skytelinjen der er flatt.

Taktile siktemerker for varierende 
skyteavstand

Sett fotanviser og stativ etc. som nevnt ovenfor.

Få bueskytteren til å skyte på 18 meter for å 
etablere en høyde på det taktile siktet der pilene 
treffer på skiven og i høyde med senteret av gult.

Ha en stokk av treverk som er like lang som 
bueskytteren er høy. Plasser denne på høykant på
midten av fotanviseren (hvor bueskytteren står).

Se mot skiven og linjer opp kontaktpunktet på 
det taktile siktet med den horisontale senterlinjen 
av skiven. Lag et merke på trestokken som er i 
tråd med disse to stedene. Dette vil gi et klart 18 
meters siktemerke for å justere/linjere opp 
høyden på det taktile siktet når du i fremtiden 
skal skyte på denne avstanden.

Denne prosedyren skal også utføres på avstanden 
30 meter; sørg for at bakken er i vater hele veien 
der bueskytteren inntar stående posisjon. Hvis den 
ikke er det, vil siktemerker laget på trestokken 
ikke være korrekte. Se figur 13.

Nå har vi laget en trestokk med taktile siktemerker 
tydelig merket opp. Vi kan nå sette opp den totale 
"opplinjerte skytelinjen" for vår synshemmede 
bueskytter, selv om bakken er skrånende mot eller 
bort fra skiven. Skjønt det må bli husket at 
bueskytteren og stativet må være loddrett uansett 
hvilken vei bakken heller.
Se figurene 14, 15, 16 og 17.

Vertikale 
linjer i 
lodd
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Figur 15

Figur 16

Figur 17

Uansett hvilken vei bakken skråner, må bueskytteren 
og tripodstativet settes loddrett til enhver tid.

Når det skytes utendørs, opplinjer fotanviserrammen 
og stativet på den måten som er blitt forklart 
tidligere. Forsikre deg om at stativet er vertikalt og 
håndkontaktpunktet på det taktile siktet er rett over 
stedet på kryssfinérstykket som tidligere ble festet til 
fotanviserrammen.
Se figur 18.

Få siktemerker når bakken er ujevn

Trestokken laget tidligere som har siktemerker for 
både 18 og 30 meter kan nå tas i bruk. Plasser 
siktemerkestokken midt mellom fotanviserne og til 
venstre for linjeringsblyantene/pluggene (høyrehendt 
skytter) på samme avstand som ble målt fra 
håndbake

Figur 18
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 Figur 19

Vater Vater / skråner

Figur 20

Skråner Vater / skråner

Figur 21

Skråner Vater / skråner

håndbaken på buehånden til pilens midtlinjen i fullt 
drag. Linjer med øyet, siktemerket for avstanden 
som blir skutt til senter av skiven. Deretter justeres 
høyden (bare) på det taktile siktet slik at den del 
som ligger an mot buehånden er på linje med 
siktemerke på stokken og senteret på skiven. 
Denne justeringen, hvis det gjøres riktig, vil 
være riktig uansett hvilken vei bakken skråner på 
skytelinjen.
Se figur 19, 20, 21 og 22.

Når alle disse justeringer har blitt gjort, er oppsettet klart til å brukes.

Figur 22
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Hurtigreferanse guide
Opplinjer fotanviserrammen.•	

Opplinjer tripoden.•	

•	 Opplinjer det taktile siktet med siktemerkestokken mot taktile 
siktekontaktpunkt på senteret av skiven.

30 Meter siktemerke 
18 Meter siktemerke

•	 Få bueskytteren til å stå i fotanviserrammen, sjekk at det blir brukt
en god opprett posisjonering og alle tidligere mål fortsatt er
korrekte på bueskytteren.

Bakken i vater

Vær sikker på at skytteren er i en opprett posisjon og i linje mot 
skiven.

•	

Vertikal 
loddrett 
linje

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no
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2. Definisjon på doping _____________________ 2
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–

–

–

Trenerutførelse handler om å hjelpe utøverne til å 
konkurrere og utøve etter beste evne: Hvis en 
idrettsutøver må ta medikamenter for å vinne, er 
idrettsutøveren bare ikke god nok. Hvis en trener 
godkjenner bruk av prestasjonsfremmende stoffer, 
bryter trener også reglene. Dette vil kunne påvirke 
hans trenerkarriere samt fremme skam på sin idrett 
og land.

UK sport, som håndterer anti-doping programmer og 
politikk i Storbritannia, definerer trener ansvar i 
antidopingsaker som følger:

Fremme idealet om en dopingfri idrett til sine 
utøvere.
Vite hvordan du får støtte og råd om dopingfri 
idrett.

Hjelpe og oppfordre utøverne til å sjekke alle sine 
medisiner før bruk.
Hjelpe idrettsutøvere til å forstå implikasjonene 
involvert i å ta tilskudd og oppmuntre utøverne til 
å søke råd om deres helse fra en lege.
Vise omtanke og forsiktighet mot syke og skadde 
idrettsutøvere og utvikle positive strategier og 
støttesystemer gjennom skader og sykdom.

Forstå de spesifikke regler innenfor din idrett.

Sikre at utøverne forstår sine rettigheter og hjelpe 
dem under testprosedyrer.

I Norge kan du søke, lese, lære og oppdatere deg 
selv via:
http://www.antidoping.no/
Her finner du svar på alt om doping og antidoping. 

Sørge for at en representant er tilgjengelig etter 
hver konkurranse for å gå til dopingkontroll med 
utøveren, hvis utøver blir valgt ut til testing.

Dette kapitlet tar derfor sikte på å gi grunnleggende 
retningslinjer og informasjon om hva antidoping-
programmet omfatter, samt den nyeste politiske 
antidopingsutvikling innenfor rammen av det nye i 
internasjonale antidopingskoder og konsekvensene 
deres for idretten bueskyting.

World Archery vedtok på 2003-kongressen i New 
York, WADA, World AntiDoping Agency-koden. 
Dette er det første dokumentet for å harmonisere 
regelverket om antidoping for alle idretter og alle 
land i verden. Koden gir et rammeverk for 
antidopingsretningslinjer, regler og forskrifter for 
idrettsorganisasjoner og offentlige myndigheter.

1. Historisk

Medlemslandene måtte før sommer-OL i Aten 2004, 
akseptere og implementere koden. Dette betyr at de 
må sørge for at deres egne regler og retningslinjer er 
i samsvar med de obligatoriske artikler og andre 
prinsipper av koden. Derav nye World Archery 
antidopingsregler som trådte i kraft fra 1. april 2004 
som er vedtatt i samsvar med WA's ansvar under 
koden og er en videreføring av WA's løpende arbeid 
med å utrydde doping i idretten bueskyting. Faktisk 
har WA alltid vært en aktiv forkjemper mot doping 
og har alltid vært i forkant. WA var en av de første 
til å teste mot alkohol på en systematisk måte. WA 
introduserte i 1998 "testing utenfor konkurranse" og 
i 1999 var de først til å få WADA til å starte sin 
"testing utenfor konkurranse".

2. Definisjon på doping
Antidopingprogrammer søker å bevare det som 
egentlig er det verdifulle angående all sport. Denne 
egenverdien er ofte referert til som "sportånden"; det 
essensielle i det Olympiske; det er hvordan vi spiller 
rent. "Sportsånden" er feiring av den menneskelige 
ånd, kropp og sinn, og er preget av følgende verdier:

Etikk, fair-play og ærlighet.

Det ypperste i ytelse.
Helse.

Unntaksprosedyre for
terapeutisk bruk ______________________________________6

Nyttige lenker og referanser ________ 12

Forbudte stoffer og metoder __________ 3

Kontrollprosedyre __________________________ 7
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–

Særpreg og utdanning.
Glede og morro.
Lagarbeid.
Engasjement og forpliktelse.
Respekt for lover og regler.
Respekt for egen og andres deltakelse.

Fellesskap og solidaritet.
Modig.

Doping er fundamentalt i strid med "sportsånden". 
Det er forekomstsdefinert i en eller flere regelsett i 
antidopingsreglene. Følgende utgjør brudd på 
antidopingreglene:

Tilstedeværelsen av et forbudt stoff eller dets 
metabolitter eller markører i en idrettsutøver.
Bruk eller forsøk på bruk av et forbudt stoff eller 
en forbudt metode.
Nekte prøvetakingen.
Brudd på tilgjengelighet for "testing utenfor 
konkurranse".
Lure eller jukse med dopingkontroll.

Være i besittelse av forbudte stoffer og / eller 
metode(r).
Omsette eller smugle ethvert forbudt stoff eller 
forbudt metode.
Administrasjon av et forbudt stoff.

Det er viktig å merke seg at de fire sistnevnte 
regelbruddene ikke bare er adressert til 
idrettsutøvere, men også til trener, assistent, 
manager, agent, lagledelsen, og medisinske eller 
paramedisinsk personell som arbeider med eller 
behandler idrettsutøvere som deltar i eller er under 
forberedelse til en idrettslig konkurranse. Særlig bør 
de som er definert under koden som "utøveres 
støttepersonell" være oppmerksomme, særlig ved 
"besittelse" av et forbudt stoff eller metode hos 
støttepersonell i forbindelse med en idrettsutøver i et 
arrangement eller på trening. Med mindre utøvers 
støttepersonell fastslår at besittelsen er i henhold til 
en terapeutisk bruksdispensasjon av en idrettsutøver, 
eller annen akseptabel begrunnelse, er det et 
regelbrudd i henhold til antidopingprogrammet. Det 
er derfor sterkt anbefalt at ved for eksempel en 
personlig medisinsk behandling som inkluderer et 
forbudt stoff, skal idrettsutøvers støttepersonell være 
i stand til å kunne vise, utøverens egne medisinske 
resept(er) eller sertifikat(er).

årlig (tilgjengelig på www.wada-ama.org og / eller 
www.archery.org under linken "anti-doping").WA 
gjør gjeldende forbudtsliste tilgjengelig for hvert 
medlemsforbund, og hvert medlemsforbund skal 
sørge for at gjeldende forbudsliste er tilgjengelig for 
sine medlemmer og foreninger.
En skal anse et stoff eller metode for inkludert på 
dopinglisten hvis WADA bestemmer at stoffet eller 
metoden oppfyller to av påfølgende tre kriterier:

Medisinske eller andre vitenskapelige bevis, 
farmakologisk effekt eller erfaring for at stoffet 
eller metoden har et potensial til å forbedre eller 
øke den idrettslige prestasjonen.
Medisinsk eller andre vitenskapelige bevis, 
farmakologisk effekt, eller erfaring for at bruk av 
stoffet eller metode representerer en faktisk eller 
potensiell helserisiko for utøveren.
WADA kan fastslå at bruk av stoffet eller metoden 
bryter sportsånden som beskrevet ovenfor.

Nedenfor er en kort oversikt over forbudte stoffer og 
metoder og deres effekter,  per liste utgitt 1.  januar 
2007.

3.1 Stoffer og metoder som er forbudt til enhver
      tid, i og utenfor konkurranse.

Anabole agenter (Anabole Androgene Steroider-
AAS) (S1):

Denne klassen omfatter både eksogene og endogene 
AAS. Hvor en AAS er i stand til å bli produsert 
endogent, er avviket fra rekken av verdier som i 
normal betraktning finnes hos mennesker. For 
eksempel er et naturlig forekommende testosteron 
steroid hormon tilstede i kroppsvevet hos både menn 
og kvinner. Den har både vekstfremmende (anabole) 
og maskuliniserende (androgene) egenskaper. 
Kvinner produserer også testosteron, men bare en 
tiendedel av mengden som menn produserer og det 
meste av den er omgjort til østrogen, det primære 
kvinnelige hormon.
Kvinner er klart mer følsomme for testosteron enn 
menn, og dermed trengs mindre doser for å forbedre 
en kvinnes ytelse.
Bivirkninger av AAS inkluderer håravfall, fet hud, 
kviser, dyp stemme, bryster blir hos menn forstørret 
og hos kvinner krympet, psykiatriske forstyrrelser 
(aggressivitet), nedsatt sædkvalitet hos menn, 
unormal eller fravær av menstruasjon hos kvinner, 
nedsatt fruktbarhet og forstørrelse av klitoris hos

Påfølgende avsnitt har jeg ikke ønsket å fjerne, men 
dette er bare en illustrasjonsliste. For den gjeldende 
og korrekte forbudsliste og informasjon, refereres det 
til listen dere finner på: 
http://www.antidoping.no

3. Forbudte stoffer og metoder
WA Antidopingregler innlemmer forbudtslisten som 
er publisert og revidert av WADA ikke sjeldnere en
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kvinner, forstørret prostata hos menn, hypertensjon, 
væskeopphopning og avkorting av vekst som følge 
av prematur lukking av fysikken og kroppen.

Ved testing for testosteron vil gjennomsnittlig eller 
normal  testosteron / epitestosterone (T:E) være på 
forholdet i urinen ca 01:01. T:E-forhold større enn 
fire (4) til ett (1) i urinen er et skadelige analytiske 
funn.

EPO er et stoff som øker produksjonen av røde 
blodlegemer for å øke oksygeninnholdet i blodet. 
Naturlig er en glucoprotein produsert av nyren for å 
regulere produksjonen av røde blodlegemer i 
benmargen. Røde celler utgjør rundt 42% av blodet 
(hematokritt), påminnelsen blir plasma. Hvis 
hematokrit er høy, er EPO produksjonen redusert. 
Rekombinant EPO ble produsert på slutten 1980-
tallet først og fremst for å behandle anemi av renal 
svikt. EPO øker utholdenheten på samme måte som 
bloddoping. EPO er forbudt siden 1990.

Hormoner og relaterte substanser (S2) 
Erytropoietin (EPO)

Bivirkning av erytropoietin inkluderer hypertensjon, 
trombose, jernmangel, hudutslett, influensalignende 
tilstand, hjertebank, hypertensive encephalopaty og 
kvalme.

Menneskelig vekst hormon er et naturlig hormon 
som stimulerer vekst, fremmer proteinsyntesen og 
bryter ned fett (lipolyse). HGH er foreskrevet for 
barn eller voksne med veksthormonmangel. 
Rekombinante menneskelig vekst hormon ble 
tilgjengelige i 1980 og bruken forbudt siden 1988.

Vekst hormon (HGH) og insulinlignende 
vekstfaktor (IGF-1)

Insulinlignende vekstfaktor er antatt å øke glykogen 
innskuddet i muskel og derav øker muskelmassen.

Dette er bare forbudt for menn, ettersom det "bare" 
stimulerer produksjonen av mannens testosteron. 
Koriongonadotropin (hCG) er et glykoprotein som 
produseres i store mengder hos kvinner kort tid etter 
unnfangelsen. Den spiller en viktig rolle i å 
opprettholde en normal graviditet. Det har blitt brukt 
av menn for å stimulere testosteronproduksjonen og 
for å hindre nedleggelse av testosteron og sperm 
produksjon som følger av langvarig bruk av AAS, 
derfor er det forbudt bare for menn.

Gonadotropiner (hCG og LH)

Den biologiske virkning av choriongonadotropin 
(hCG) er identiske med de av luteiniserende hormon

(LH) som også er involvert i reguleringen av 
testosteronproduksjonen hos menn, derfor er også 
forbudt bare for menn.

Corticotropins (ACTH, tetrocosactide) har blitt 
misbrukt for å få øking av nivåene på endogene 
glukokortikosteroider blod, da i særlig grad for å få 
den euforiske effekten som disse legemidlene gir. 
Administreringen av ACTH eller tetracosactid anses 
tilsvarer oral, intramuskulær eller intravenøs 
anvendelse av kortikosteroider.

Corticotropins

Leger foreskriver Beta-2 agonister primært for 
forebygging av bronkospasme ved astma og andre 
luftveissykdommer. Alle Beta-2 agonister (inkludert 
deres D- og L-isomerer) er forbudt med unntak av 
formeterol, salbutamol, salmeterol og terbutalin når 
det administreres ved inhalasjon for å behandle 
astma, noe som krever en medisinsk begrunnelse i 
henhold til WADAs internasjonale standarden for 
fritak ved terapeutisk bruk.

Beta 2-agonister (S3)

Aromatasehemmere, selektive østrogen reseptor 
modulatorer som tamoxifen og andre anti-østrogen 
stoffer som clomiphene og cyklofenil er forbudt.

Agenter med antiøstrogen aktivitet (S4)

Diuretika og maskeringsmidler (S5)
Maskeringsmidler er produkter som har potensial til 
å svekke utskillelsen av forbudte stoffer. Dette for å 
skjule preparat tilstedeværelse i urinen eller i andre 
"prøveformer" som brukes ved dopingkontroll, eller 
å endre hematologiske parametere.

Hovedmaskeringsmiddel er Diuretika som øker 
utskillelse av vann og elektrolytter (spesielt natrium 
og kalium) fra kroppen gjennom nyrene.

Det er to hovedgrunner til at diuretika kan bli brukt 
av konkurrenter. For det første, i vektklassifisert 
sport for å redusere vekten raskt. For det andre, hos 
idrettsutøvere som forsøker å fortynne urinen, noe 
som gjør det vanskeligere for laboratoriet å påvise 
om det er noen forbudte stoffer som har vært brukt.

Bivirkninger av diuretika inkluderer overdrevent 
vekttap, hypotensjon, lavt eller høyt kaliumnivå, 
hjerterytmeforstyrrelse, muskelkramper, økt urinsyre 
og mulighet for et anfall av urinsyregikt,  nedsatt 
muskelfunksjon og død.
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Forbudte metoder 
Forbedring av oksygenoverføring (M1)
Bloddoping og bruk av produkter som forbedrer 
opptaket, transport eller levering av oksygen (f.eks 
Erytropoietin, perfluorochemicals, efaproxiral 
(RSR13), modifiserte hemoglobinprodukter) er 
forbudt.

Farmakologisk, kjemisk og fysisk 
manipulasjon (M2)
Dette består i å tukle, eller forsøk på manipulering. 
For å endre integriteten og gyldigheten av prøver 
samlet inn under dopingkontroller. Dette omfatter 
metoder kateterisering, urin substitusjon og / eller 
endring, hemming av renal utskillelse og endringer 
av testosterone og epitestosterone konsentrasjoner 
for eksempel. Intravenøse infusjoner er også forbudt.

Gen Doping (M3)
Gen eller celle doping defineres som ikke-terapeutisk 
bruk av gener, genetiske elementer og / eller celler 
som har kapasitet til å forbedre atletisk ytelse.

3.2 Stoffer og metoder som bare er forbudt i 
konkurranse.
Sentralstimulerende midler (S6)
Menneskeheten har brukt sentralstimulerende midler 
i tusenvis av år for sin energigivende egenskap. Den 
tidlige historien om doping er dominert av rapporter 
om amfetamin, kokain og strykninhendelser og 
senere av mindre potente sentralstimulerende midler 
som efedrin. Disse stoffene er tilgjengelig enten i 
mat og drikke, eller i "over disk" rasjoner.
Felles for disse stoffer er stimulering av hjernen og 
alle nerver i kroppen.
Høye doser amfetamin forstyrrer koordinering og 
frembringer aggressiv atferd, hallusinasjoner, 
kramper, hypertensjon og hjerterytmeforstyrrelse. 
Lang tids bruk fører til en toleranse og fysisk 
avhengighet.

Narkotika (S7)
Blant dem er morfin som er naturlig ingrediens av 
opium. Med bearbeiding kan morfin omdannes til 
heroin, et svært vanedannende stoff og et ledende 
stoff innen misbruk. Narkotika er mye brukt som 
analgetika (smertestillende).
Flere svakere narkotiske stoffer er tillatt inkludert 
kodein, dekstropropoksyfen, oksymorfon og 
tramadol. Disse stoffene er mye mindre kraftig enn 
morfin og fører sjeldent til avhengighet.

De mest alvorlige bivirkninger av sterke narkotiske 
stoffer er i grunn fysisk avhengighet og utvikling av 
abstinenssymptomer. Heroin er det narkotiske stoffet 
som er mest vanedannende .

Kannabinoider (S8)
Kannabinoider inkluderer både marihuana (tørkede 
blader og blomster av Cannabis Satura plante) og 
hasj (tørket harpiks ekstrakt fra bladene). I idretten 
bueskyting, på grunn av deres effekter som angst 
reduksjon og økning av selvtillit, er kannabinoider 
ansett å være ytelses-forsterker.
Mens kannabinoider bare testes i konkurranse, er de 
aktive stoffer beholdt i fettvevet i ulike organer i 
kroppen. Avhengig av styrken på stoffet som blir 
tatt, kan bruksrute og bruksfrekvens på metabolitten 
detekteres i en idrettsutøvers urinprøve i flere uker 
når det brukes tungt og ofte. I en enkelt eksponering 
kan det spores i ti eller flere dager. En konsentrasjon 
av THC (tetrahydro-cannabinol) større enn 15 
nanogram / ml utgjør en negativ analytisk funn.

Glukokortikosteroider (S9)
Glukokortikosteroider er en gruppe stoffer som er 
best kjent for sin antiinflammatoriske effekt. De er 
mye brukt i medisin for å redusere smerter og 
betennelser i forbindelse med ulike ledd og 
hudsykdommer. Glukokortikosteroider er uvurderlig 
for å behandle astma og allergiske lidelser og 
sykdommer i immunsystemet.
Glukokortikosteroider skilles ut av binyrene som 
regulerer metabolismen av karbohydrater, proteiner 
og fett.
Men bruk av glukokortikoider krever medisinsk 
kontroll fordi de kan forårsake alvorlige bivirkninger.
I senere tid har det vært en økning i ikke-terapeutisk 
bruk av kortikosteroider med utøvere under 
konkurranse.

Alkohol
Alkohol i noe annet enn små mengder påvirker 
hjernens funksjoner, noe som reduserer spenningen 
og selvkontroll. Alkoholen øker selvtilliten og 
tendensen til å ta en risiko eller uvøren handling. 
Etterhvert som alkoholforbruket øker påvirkes 
dømmekraften, også koordinasjon og reaksjonsevnen 
blir svekket.

3.3 Andre forbudte stoffer innen bueskyting

WA forbyr dessuten bruk av følgende stoffer.
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–

–

–

–

Utøverstatus Kriterier Situasjon i henhold 
til fritak søknaden

utøver på 
internasjonalt 
nivå

Er i WA´s testregister Til WA/IDTM–
lovorgan

Utøver deltar 
på WA´s 
internasjonale 
konkurranser 

–

– WA verdensranking

– Til WA /IDTM
eller

–

Konkurrenter kan misbruke alkohol av psykologiske 
årsaker for eksempel for å øke selvtilliten eller 
redusere smerte. Det mer vanlige misbruk er for å 
redusere stresspenninger og håndspasmer, noe som 
ville være fordelaktig i idretter som krever 
nøyaktighet, slik som bueskyting.
Det kan også øke selvtilliten som resulterer i en økt 
sjanse for å ta en risiko eller opptre på en måte som 
konkurrenter normalt ikke vil. Dette kan sette både 
konkurrenter og andre i fare.
Spørsmålet rundt og om alkoholmisbruk i idretten er 
komplisert på grunn av en bred spredningsbruk og 
misbruk av alkohol i det generelle samfunnet.

Betablokker
Betablokker virker ved å blokkere effekten av 
naturlig sentralstimulerende midler (katekolaminer) 
på beta-adrenerge reseptorer. Disse reseptorer finnes 
i hjertet, lungene og blodkar. Betablokker ble 
forbudt i 1985 (Se antidoping.no for korrekt info.) 
fordi utøverne brukte dem av ulike påståtte 
medisinske grunner for å forbedre ytelsen i 
skyteøvelser. Det anses at betablokker forbedrer 
ytelsen ved å redusere skjelving, angst og rask 
hjerterytme noe som utøverne ofte opplever rett før 
og under konkurranse. Motsatt, betablokker svekker 
prestasjon i utholdenhetsidretter da de blokkerer for 
økning i hjertefrekvensen og dermed hjerteminutt-
volum som er nødvendig for å utføre ens maksimale.

I bueskyting er bruk av betablokkere i konkurranse 
og også utenfor konkurranse høyt prioritert, for 
korrekt informasjon anbefales det å sjekke med 
nasjonal antidopingsbyrå, http://www.antidoping.no/

Negativ effekt ved bruk av betablokkere inkluderer 
langsom hjertefrekvens, som gir manglende evne til 
å øke blodsirkulasjon når det trenes, tretthet, 
depresjon og astma.

3.4 Tilfellet med kosttilskudd
For å møte de ernæringsmessige behovene kreves en 
treningsdiett. Mange idrettsutøvere bruker noe 
kosttilskudd, men det har vært noen bevis for at 
enkelte produkter ikke inneholder mengden av 
råvarer oppført på etiketten. Noen inneholder 
ingredienser som ikke er oppført på listen i det hele 
tatt, eller ingredienser utspedd med andre forbudte 
stoffer og som ikke er oppført på etiketten.
Dopingkontrollmyndighet kan ikke dømme hensikt. 
De kan bare bedømme hva som er funnet i kroppen. 
I siste innstans er det idrettsutøver som er ansvarlig 
for hva de får i seg, så det er mulig at bruk av 
enkelte kosttilskudd kan føre til at en utøver blir 
funnet skyldig i regelbrudd.

Det at WADA og WA ikke tar stilling til et dårlig 
merket kosttilskudd, bør ikke betraktes som et godt

forsvar i en dopinghøring. Når det er sagt skal det 
også sies at de blir bekymret over utilstrekkelig 
merking og utilstrekkelige kvalitetskontroller ved 
produksjonen av mange av de ernæringsmessige 
kosttilskuddene. WADA anbefaler offisielt å ikke ta 
noe kosttilskudd overhodet.

4. Unntaksprosedyre for terapeutisk bruk
Idrettsutøvere med dokumentert medisinsk tilstand 
som krever bruk av et forbudt stoff eller en forbudt 
metode må først få tak i et fritak for terapeutisk bruk.

Fritak gis kun i henhold til følgende hovedkriterier:

Utøveren vil oppleve betydelig nedsatt helse hvis 
det forbudte stoffet eller metoden i løpet av 
behandlingen av en akutt eller kronisk medisinsk 
tilstand blir holdt tilbake.

Den terapeutiske anvendelse av det forbudte stoff 
eller metode vil ikke gi noen forbedring av ytelse, 
annet enn det som kan bli lagt til grunn ved å 
vende tilbake til en tilstand av normal helse etter 
behandling med en legitim medisinsk tilstand.

Det ikke er noen gode terapeutiske alternativ 
til bruken av det ellers forbudte stoff eller metode.

En søknad om fritak vil ikke bli vurdert for å få 
tilbakevirkende godkjenning, unntatt i tilfeller der 
akutt behandling var nødvendig, eller på grunn av 
ekstraordinære omstendigheter og det var for lite 
tid eller mulighet for en søker å sende inn en 
søknad før en dopingkontroll.
Vedrørende norske forhold, se:
http://www.antidoping.no for riktig informasjon.

Avhengig av utøverstatus skal søknaden for et fritak 
sendes til WA-eller dens tjenesteleverandørspartner 
(Sveriges Provnings-Service Provider IDTM i 2007), 
eller til den nasjonale antidoping organisasjon 
(NADO) i utøverlandet. Nedenfor er oppsummering 
av prosedyren som kom på plass i 2007:

Gjensidig
anerkjennelse
politisk med
NADOs under visse
forhold

Definisjon på 
en internasjonal 
event (Bok 1, 
vedlegg 5 i WA-
reglene)
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Utøverstatus Kriterier Situasjon i henhold 
til fritak søknaden

Andre utøvere Imøtekommer ikke 
kriteriene ovenfor

– NADO
eller

–

–

–
–

–

–

WA/IDTM med
tillatelse fra utøvers
medlemsorganisasjon

Bortsett fra i nødssituasjon, bør ingen søknad om 
fritak sendes til WA senere enn 21 dager før en 
utøverdeltagelse på en internasjonal konkurranse.
Internasjonale standard søknadskjemaer for fritak er 
tilgjengelig på WADAs nettside www.wada-ama.org 
eller WAs hjemmeside www.archery.org
Detaljer om fritaksprosedyren finnes på WA og er 
tilgjengelig, inkludert WA søknadsskjemaer. All 
relevant informasjon finnes på WA´s nettsted 
www.archery.org i Anti-Doping / terapeutisk bruk 
under fritaksdelen. Informasjon som er spesifikk for 
nasjonalt nivå kan bli funnet på Antidoping Norge, 
http://www.antidoping.no

WADA, på anmodning fra en idrettsutøver eller eget 
initiativ, kan gjennomgå innvilgelsen eller avslaget i 
alle fritak på internasjonalt nivå, når idrettsutøver er 
inkludert i et registrert testregister på nasjonalt eller 
internasjonalt nivå.
Hvis WADA bestemmer at innvilgelse eller avslag 
på fritaket ikke var i samsvar med den internasjonale 
standarden for terapeutisk fritaksbruk på oppgitt 
tidspunkt, kan WADA omgjøre beslutningen.
Avgjørelsen på fritaket er gjenstand for videre anke.

Forkortet prosess
Det er erkjent at enkelte stoffer som står på listen 
over forbudte stoffer ofte brukes i behandling av 
medisinske tilstander oppstått i idrettsutøvernes 
øvrige befolkning. I slike tilfeller er en standard 
applikasjon unødvendig. Følgelig er en forkortet 
prosess med fritak etablert. Denne prosessen er 
strengt begrenset til følgende:

Beta 2-agonister ved innånding, (formoterol, 
salbutamol, salmeterol og terbutalin).
Kortikosteroider brukt ved andre enn muntlig, 
rektalt, intravenøst og intramuskulært.

I tillegg, aktuelle preparater når det brukes til 
dermatologiske, auricular, nasal, ophthalmic, bukkal, 
gingival og perianale lidelser er ikke forbudt og 
krever ikke noen form for fritak.

Kontroller dine medisiner
Det er av største betydning at idrettsutøvere sjekker 
ingrediensene i sine medisiner for å sikre at det ikke 
inneholder noen stoffer som er forbudt i idretten. 
Uvitenhet er ikke lenger en unnskyldning. Prinsippet 
om "Objektivt ansvar" som råder i World Anti-
Doping koden betyr at utøverne er ansvarlig for 
ethvert stoff som finnes i deres system uansett 
hvordan det kom dit.

5. Kontrollprosedyre

5.1 Formålsparagraf og prinsipper
Alle utøvere tilsluttet en medlemsorganisasjonen skal 
være gjenstand for testing av WA, utøveres 
medlemsforening og alle andre antidoping organi-
sasjoner (ADO) som er ansvarlig for testing, på en 
konkurranse der de deltar. Alle utøvere tilsluttet en 
medlemsorganisasjon skal også være underlagt 
testing utenfor konkurranse til enhver tid eller sted, 
med eller uten forhåndsvarsel fra WA, WADA, 
utøverens medlemorganisasjon, nasjonale 
Antidopingorganisasjon for sitt land og land der 
utøveren er til stede.

Testing skal skje i samsvar med WADA internasjonale 
standarder for testing (www.wada-ama.org)

Antidopingstester er en akseptert og nødvendig del 
av konkurranseidrett. Trenere og støttepersonell skal 
forstå og verdsette hensikten med et dopingkontroll- 
program og bør oppmuntre utøverne til å fremme seg 
selv som stoffri ved å gjøre seg tilgjengelig for 
testing. Trenere bør være klar over de tjenestene som 
er tilgjengelige og de bør forstå hvordan du viser og 
tolker informasjon, slik at en rettleder idrettsutøvere 
på spørsmål om dopingfri idrett.

5.2 Dopingkontroll inkluderer følgende

5.2.1 Utvalg og varsling

På WA konkurranser vil antallet tester bli bestemt av 
WA´s Medisinske Komité i samarbeid med 
organisasjonskomiteen.

Verdensmesterskap innendørs og utendørs skive, 
inkluderer en minimum av 35 tester.
Juniorverdensmesterskap utendørs skive og felt-
verdensmesterskap inkluderer et minimum av 15 
tester.
VM i andre disipliner omfatter et minimum av 
fem tester.
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–

–

På kontinentale kvalifiseringsturneringer for OL 
skal tester inkluderes på minimum alle utøvere 
som får kvoteplasser.
Verdensrankingturnering inkluderes et minimum 
av seks tester.

På kontinentale mesterskap, skal hvert kontinentale 
forbund bestemme antallet idrettsutøvere som er 
valgt for testing og sende inn sine planer til WA's 
Medisinke komité for godkjenning.

På nasjonale konkurranser skal hver medlems-
organisasjon bestemme antallet idrettsutøvere som er 
valgt for testing i hver konkurranse og prosedyrene 
for valg av idrettsutøvere for testing.

I tillegg til utvelgelsesprosessen på arrangement, kan 
WA's Medisinske Komité ved internasjonale 
arrangementer og nasjonale medlemsorganisasjoners 
konkurranser også velge idrettsutøvere for tilfeldig 
testing (se også punkt 5.2.8).

Varsling
En dopingkontrollør vil informere utvalgte utøver 
om kravene om å avgi urinprøve. Idrettsutøver vil 
også bli informert om sine rettigheter og plikter når 
det gjelder dopingkontroll, herunder retten til å ha en 
representant til stede og ansvar for å holde seg innen 
synsvidden til en anstand eller kontrolløren hele 
tiden frem til prøveinnsamlingsprosessen er 
ferdigstilt . Idrettsutøver vil bli bedt om å signere på 
meldeskjema.

5.2.2 Prosedyre for prøvetaking:

Dette skjer ved en dopingkontrollstasjon som 
minimum ivaretar utøverens privatliv og brukes kun 
som en dopingkontrollstasjon under varigheten på 
prøvetakingsøkten.

Levering av en urinprøve

Utøver avgir en urinprøve på ca 100 ml i uhindret 
utsikt for anstand / dopingkontrollør av samme kjønn 
som utøver. Dersom utøver gir en utilstrekkelig prøve 
(mindre enn 75 ml), blir prøven følgelig forseglet 
sikkert i en middlertidig prøvebeholder inntil utøver 
er klar til å gi ytterligere mengde urin.
Dopingkontrolløren vil sjekke (pH) og konsentrasjon 
(spesifikk vekt) på utøverprøven for å sikre at den er 
egnet for analyse. Hvis den ikke er egnet for analyse, 
vil utøveren bli bedt om å gi en ny prøve.

Forhåndspakket prøvesett
Dopingkontrolløren vil be utøveren velge ut et 
forhåndspakket prøvesett som vil bli brukt til prøven: 
inneholdet i settet identifiserer og sikrer urinprøven. 
Utøveren vil bli bedt om å bekrefte at ID-numrene på 
de sikre transportkontainerene og prøveflaskene 
samsvarer og dopingkontrolløren vil skrive disse 
numrene på dopingkontrollskjemaet.

Når utøveren er klar for sin urinprøve, vil utøveren 
velge en tilfeldig forseglet beholder.

Utøveren vil dele prøven inn i "A" og "B" flasker og 
skru flasketopper godt på.

Urinprøve og emballasje

Utvalg av beholder
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De fem ovenfor viste bilder er gjengitt med 
tillatelse fra det sveitsiske føderale kontor for Sport

Til slutt, vil utøveren forsegle flaskene i den trygge 
transportcontaineren,

og så forsikre seg om at prøveutvalget er 
registrert på dopingkontrollskjemaet.

Nedtegning av stoffer som er tatt
Dopingkontrolløren vil be utøveren å identifisere hva 
slags resept eller reseptfrie legemidler, vitaminer, 
mineraler og kosttilskudd utøver har inntatt og denne 
informasjonen skal så bli nedtegnet og registrert på 
dopingkontrollskjemaet.

Fullføring av dopingkontrollskjema
Utøver skal sikre at registrert informasjon er korrekt 
og

Akoholtest

Alkohol (etanol) er av WA bare forbudt i og under 
konkurranse. Alkohol bør ikke brukes før eller under 
konkurranse.

Alkoholtest blir utført ved å teste utåndingsluften. I 
WA konkurranser vil idrettsutøvere utvalgt for 
urinprøver også bli testet for alkohol, men ytterligere 
tester kan utføres av dopingkontrolløren.

Utøveren vil bli bedt om å velge et alkometer for 
pustanalyse.

Hvis test av utåndingsluften overskrider tilsvarende 
en blodalkoholkonsentrasjon på bare 0,1 promille 
(tusendeler), vil en ekstra test av utåndingsluft 
utføres 10 minutter senere med et annet alkometer.

og fullstendig notert og vil kunne gi kommentarer. 
Dopingkontrollskjema vil bli signert av alle parter og 
utøveren vil motta en kopi.
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–

–
–
–

–

–

–
–

Hvis test nummer to av utåndingsluften viser fortsatt 
blodalkoholkonsentrasjon tilsvarende 0,1 promille 
eller mer, vil dette føre til positiv dopingtest.

5.2.3 Analyse av prøven
Urinprøver vil bli sendt med sikker kurér til WADA's 
akkrediterte laboratorier. En kjede av varetekt blir 
dokumentert i alle ledd av prosessen. I laboratoriet 
blir innholdet av "A"-flasken analysert for 
tilstedeværelse av forbudt stoff eller metode, og 
"B"-flasken blir sikkert lagret.
Laboratoriene skal analysere dopingkontrollprøver 
og rapporterer gitte resultater i samsvar med de 
internasjonale normene for laboratorieanalyse 
(www.wada-ama.org).

5.2.4 Administrasjon av testresultat
Resultatene vil bli sendt til WA, WADA, utøverens 
medlemsorganisasjonen og/eller nasjonal antidoping 
organisasjon, avhengig av hvilken antidoping 
organisasjon som har blitt initiert i testen. Utøver 
varsles bare hvis "A" prøven returnerer et positivt 
analytiskt funn.
All kommunikasjon skal utføres på en slik måte at 
resultatene av analysene er konfidensielle.
Ved mottak av "A" prøve med positiv analytiske 
funn skal ADO antidopingansvarlige nøye foreta en 
gjennomgang på om; (a) det er et gjeldende fritak 
innvilget, eller (b) om det er noen åpenbare avvik fra 
de internasjonale standarder for testingen eller 
laboratorier som kan underminere gyldigheten av 
uønskede analytiske funn.
Hvis dette ikke er tilfelle, skal ADO straks varsle 
utøveren om det uønskede analytiske funn. Bruddet 
på antidopingregelen og utøverens rett til omgående 
å be om analyse av "B" prøven, eller i mangel av slik 
forespørsel, at "B" prøveanalysen kan anses frafalt.

Ordningen for å teste "B" prøven skal skje innen tre 
uker fra underretning. Dersom "B"-prøven viser seg 
negativ, skal hele testen anses å være negativ.
Konklusjonene skal innen et WA medlemsforbund 
prosessmeldes til WA innen 14 dager.

Foreløpige suspensjoner
ADO kan midlertidig suspendere en idrettsutøver 
frem til muligheten for en full høring basert på et 
positivt analytisk funn fra utøveren på "A" eller "A" 
og "B" prøver.

I tilfelle av en positiv analytisk funn med alkohol, 
vil utøveren bli trukket fra konkurransen.

Internasjonale standarder for testing er tilgjengelig 
på WADA's nettside www.wada-ama.org og også på 
WA hjemmeside under linken "Anti-Doping".

Alle høringer skal respektere følgende prinsipper:

En betimelig høring.
Rettferdig og upartisk høring.
Retten til å være representert ved prosessfullmektig.
Retten til å bli rettferdig og rettidig informert om 
det angivelige brudd på antidopingreglene.
Retten til å svare på det angivelige antidoping 
regelbruddet og resulterende konsekvenser.
Retten til hver av partene å presentere bevis, 
herunder retten til å kontakte vitner og stille 
spørsmål.
Retten til tolk under rettsmøtet.
En betimelig skrevet, begrunnet avgjørelse.

ADO skal oppnevne et disiplinærorgan som skal 
inneha en advokat.
På internasjonalt nivå, kan medlemssammenslutning 
delta på høring som observatør. Rettsmøtene skal 
være ferdig prosedert etter ferdigstillelse av 
resultatstyringsprosessen. Vedtak kan påklages til 
voldgiftsretten for idrett.
På nasjonalt nivå, skal høringer være ferdig innen tre 
måneder etter ferdigstillelse av forvaltningsprosess-  
resultatet. Hvis fullføringen av høringen forsinkes 
utover tre måneder, kan WA velge å bringe saken 
direkte til eget antidopingpanel. Medlemsforbund 
skal holde WA og WADA fullt oppdatert når det 
gjelder status på saken under arbeid og resultatene på 
alle forhandlinger. WA og WADA skal ha rett til å 
delta på høringer som observatør. Avgjørelser kan 
påklages til nasjonal høringsinstans.

5.2.6 Disiplinære prosedyrer:



Kampen mot doping          11

–

–

–

–

–

–

5.2.7 Sanksjoner
I tilfeller av brudd på antidopingreglene vil det være 
diskvalifikasjoner av ulik grad, avhengig av hva 
slags brudd.

Diskvalifikasjon av resultater i konkurransen det 
oppsto et regelbrudd.

Utestenging grunnet innvolvering av forbudte 
stoffer og metoder.

Første brudd: to års utestengelse.

Andre brudd: Utestengelse på livstid.

Spesifiserte stoffer
Forbudlisten kan identifisere spesifiserte stoffer som 
er spesielt utsatt for utilsiktet regelbrudd på grunn av 
deres generelle tilgjengelighet i medisinske 
produkter eller som er mindre sannsynlig å bli 
vellykket misbrukt som doping. Et dopingbrudd som 
omfatter slike stoffer og som kan resultere i en 
redusert reaksjon under forutsetning av at utøveren 
kan fastslå at anvendelsen av en slik angitt substans 
ikke var ment til å forbedre sportsytelse.

Utestengelse for andre regelbrudd. Et regelbrudd 
som "ansees" som et mindre brudd skal anses som 
alvorlig overtredelse, og hvis det er begått av 
støttepersonell til en utøver, og for spesifiserte 
stoffer, skal det kunne føre til livstidsutestening 
for støttepersonellet.

Spesielle omstendigheter. Hvis en idrettsutøver 
kan bevise at han eller hun ikke har gjort noe feil 
eller vist uaktsomhet, kan perioden med 
utestengelse bli eliminert eller redusert. ADO kan 
redusere en periode på utestengelse i tilfeller der 
utøveren har gitt betydelig bistand som resulterer 
i å oppdage regelbrudd av en annen person som 
involverer besittelse, smugling eller administrasjon 
til utøvere.

Utestengelsesperioden skal starte den datoen som 
høringsbeslutningen bestemmer utestengelse, men av 
rettferdighetshensyn kan det være påkrevd at 
perioden for utestengelse starter på et tidligere 
tidspunkt. Noen ganger så tidlig som datoen for 
prøvetaking.

Konsekvenser for lag
Dersom et medlem på et lag blir funnet skyldig i et 
regelbrudd under en konkurranse, blir hele laget 
diskvalifisert fra arrangementet.

5.2.8. Dopingkontroll utenfor konkurranse 
Testingsprogrammer utenfor konkurranse  har som 
mål å opprettholde grunnleggende rett til utøverne å 
kunne delta i dopingfri idrett gjennom effektiv 
påvisning og avskrekking. Et slikt program beskytter 
de fleste idrettsutøvere som velger å konkurrere i en 
fair-play ånd.
Idrettsutøvere kan utvelges til dopingkontroll når 
som helst og hvor som helst.
ADO har testregistere av de utøverene som er pålagt 
å gi oppdatert informasjon om hvor de oppholder 
seg. Hver idrettsutøver i et testregister skal sende 
regelmessige rapporter som angir på en daglig basis, 
steder og tider hvor utøveren er bosatt, trener og 
konkurerer. Hvert medlemsforbund skal gjøre sitt 
ytterste for å skaffe oppholdsstedsinformasjon for 
sine idrettsutøvere innenfor WA's internasjonale 
testingsregister og trenings / konkurranseprogrammer 
for sine landslag. Hvert medlemsforbund skal også 
bistå den nasjonale antidopingsorganisasjonen i å 
etablere et register av testregistreringer på nasjonale 
toppnivåutøvere som ikke allerede inngår i WA's 
internasjonale testregister.
ADO vil da etablere en plan for testdistribusjon og 
skal sørge for at utøverens støttepersonell ikke er 
involvert i testdistribusjonsplanlegging for sine 
utøvere. Idrettsutøveren skal velges ved hjelp av mål- 
testing (f.eks skade, uttak eller fravær fra forventet 
konkurranse, dopingindikerende adferd, sportlig 
ytelseshistorie, gjeninnsettelse etter en periode med 
utestenging), vektlagt og tilfeldig utvelgelsesmetode.
Siden 2006 har WA brukt online administrasjon på 
antidopingens styringssystem (ADAMS), som ble 
utviklet av WADA for å bistå ADO i å håndtere sine 
antidopingsprogram. WA oppfordrer alle sine 
medlemsorganisasjoner og idrettsutøverene som er 
involvert i et testregister også å bruke dette systemet. 
For eksempel, i januar 2007, har WA gjort bruk av 
ADAMS obligatorisk for alle sine RTP idrettsutøvere 
som skal gi oppholdsstedsinformasjon. Fullstendig 
informasjon om ADAMS kan bli funnet på 
www.wada-ama.org.
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– Verdens Antidoping byrå:
www.wada-ama.org

– the Level the Playing Field Video: en kort video som
fremmer dyden av ren-sport fra perspektivet av
renutøver.

– the Resources, som inkluderer:

• Athlete Guide: Dette heftet gir  en  oversikt  over
koden og inneholder idrettsutøvers rettigheter
og plikter knyttet til dopingkontrollprosessen.

• Q&A on TUEs: Dette vedlegget forklarer
prosessen ved fritak for terapeutisk bruk og
utøverens ansvar i forhold til fritaket.

• Doping Control Video: Tilgjengelig i fem
forskjellige språk, demonstrasjonsvideo for
prosessene ved kontroller.

• Doping Control Leaflet: Dette vedlegget gir en
god 'trinn for trinn' beskrivelse av dopingkontroll
prosessen slik at utøverne forstår sine rettigheter
og plikter i forbindelse med testing.

• Q&A on Athletes and Medications: Dette
vedlegget belyser problemstillinger som forholder
seg til kampen mot doping i idretten knyttet til å ta
reseptbelagte og reseptfrie medisiner.

• The Digital Library: en global klargjøringsplass
full av oppdatert tilgjengelig informasjon og
holdningsskapende på antidopingregelmateriale
skapt av interessenter.

– The Programme / Education section: som også
inkluderer Trenere, 'verktøy pakken',  utarbeidet
av WADA i mars 2007. Den inneholder en klar-
til-å levere dopingforebyggende workshop for
elitetrenere. Det modulære format av workshop
har en kjerne på 3-timers treningsprogram som
kan forlenges opp til en hel dag med inkludering
av 'à la carte' valgfrie moduler.

– WA: www.archery.org (“Antidoping” link)

– YAADIS (Young Athletes Against Doping in
Sport): www.yaadis.com

– www.dopage.com: (en veldig godt dokumentert
webside på fransk).

6. Nyttige lenker og referanser

Vær oppmerksom på at listen er ikke uttømmende.

Fra WADA's hjemmeside, nederst på hjemmesiden 
er en lenkedel som kan lastes ned, inkludert tilgang 
til nasjonale antidopingbyråer som samarbeider med 
WADA.
WADA har implementert mange informasjons- og 
opplæringsverktøy som kan være nyttig for trenere, 
mange er også tilgjengelige i forskjellige språk. Fra 
WADA's hjemmeside er det tilgang til:

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no
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1. Introduksjon _______________________________ 3

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Runden med feltskyting ___________________ 4
Individuell konkurranse
Lagkonkurranse 
Scoring
Jaktrunden
Scoring
WA jaktrunde på 3D 
Scoring
3DI runde
Scoring

2. Utstyret _____________________________________ 10
Sikting
Trimming / justering

3. Løype/bane legging _____________________ 11
Treningsøvelser for avstandsbedømming _ 13
Avstandsbedømming med sikteringen ___ 16
Avstandsbedømming i jakt og 3D runden _ 17

4. Skyting i opp- og nedoverbakke ____ 18
Positur ved skyting oppover med
føttene i vatret posisjon _____________________ 19
Positur ved skyting nedover med
føttene i vatret posisjon ______________ 19
Positur ved skyting i oppoverbakke og
på hellende underlag ________________________ 20
Positur ved skyting i nedoverbakke og
på hellende underlag ________________ 20

5. Trening til felt bueskyting ____________ 21 
Organisatoriske forberedelser til
utendørs trening ______________________________ 21 
Fasilitet ________________________________________ 21 
Tips til forberedelse av treningsområdet _ 22 
Innendørs eller trening utenfor sesongen __ 23

Praktiske treningstips til innendørs økter 
"ikke sesong"_______________________ 23
Innendørs fasiliteter for instruksjon ________ 25
Treningsøkt for å få siktemerker
en stoler på ____________________________________ 25
Tren på standplassaktuelle seanser ______ 26 
Skyting på tvers i en skråning _______________ 26
Sammendrag av betraktninger til    
opplæring i feltskyting _______________________ 28

6. Personlig pleie ____________________________ 30 
Fottøy __________________________________________ 30 
Klær for kaldt vær ___________________________ 30 
Klær for varmt vær __________________________ 31 
Klær for regn og vått vær ___________________ 31 
Kikkert ________________________________________ 31 
Ryggsekk eller belte _________________________ 32 
Reservedeler __________________________________ 32 
Ernæring _______________________________________ 32
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1. Introduksjon
I denne modulen er temaet bueskyting i en 
retningsbestemt løype som inkluderer følgende 
"felt"-momenter innen bueskyting: Landskap, skog 
og 3D. Alle feltbueskyttere utøver bueskytingen 
i naturens omgivelser. Det skytes i skogen mellom 
trær, i oppoverbakker og nedoverbakker, i fjell-
områder, over innsjøer og koller og med alle slags 
naturlige barrierer som en del av spillet "bueskyting i 
felten".
Innholdet i denne modulen er også noe dynamisk, 
med tanke på regelverk og retningslinjer. Så 
modulen er nødvendigvis ikke reglementert riktig, 
det anbefales konstant å oppdatere seg innen det 
nasjonalt gjeldende regelverket.
I henhold til den type bue som benyttes, skiller vi i 
hver disiplin på følgende utstyrsdivisjon;

Compoundbuen

Barebowbuen

For compoundbuer er mekanisk utløser til slippet av 
strengen og sikte med linse tillatt som i skiveskyting.

Recurvebuen

En recurvebue i feltskyting er den samme som i 
skiveskyting.

Barebowbuen (naken bue) ser ut som en recurvebue, 
men uten siktet og/eller stabilisatorer (altså en "bar" 
recurvebue). Ulike sikteteknikker praktiseres innen 
divisjonen barebow. For eksempel siktes det ved 
hjelp av pilspissen eller pilhyllen. Barebowskytteren 
vil variere posisjonen til nocken på pilen i relasjon til 
sikteøyet. Mest sannsynelig ved å praktisere det som 
kalles "strengvandring", som praktiseres ved å ha 
forskjellige fingerposisjoneringer på strengen, eller 
ved å praktisere bruken av forskjellige ankrings-
punkter som kalles "ansiktsvandring", eller ved å 
bruke en kombinasjon av begge. Dette gjør det mulig 
å sikte på midten av blinken fra forskjellige 
avstander.

Langbuen og tradisjonellbuen

9999
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Bueskyttere i divisjonene langbue og tradisjonell 
bruker de enkleste av alle buetypene, med trepiler og 
naturfjærer. De praktiserer den såkalte "instinktiv" 
stilen av bueskyting. Howard Hill, en av de beste 
instinktive bueskytterne noensinne, beskrev sin måte 
å sikte på som "delt visjon" eller sekundær sikting. 
Hvis du peker med pekefingeren mot et mål og 
holder fokus på målet med øynene dine og du flytter 
fingeren opp- og nedover, vil du likevel kunne se den 
i ditt synsfelt, selv om det være seg uklart.

Det er på nasjonale nivåer flere disipliner som 
recurve eller fristil ubegrenset, compound begrenset 
eller ubegrenset, samt ulike buejegerdisipliner.

Hver gang du skyter på en gitt avstand, prøv å legge 
merke til hvor i ditt synsfelt fingeren fortsatt kan 
sees. Husk dette og øv så ofte som mulig på 
forskjellige avstander og ulike objekter. Dette er på 
en måte en underbevisst "gapskyting" som er sikting 
høyt eller lavt på blinken som kompensasjon for 
avstandsendringer.

Feltskyting med en recurvebue eller compoundbue er 
i utgangspunktet det samme som ved skiveskyting og 
noen av de riktig gode skiveskytterne blir også gode 
feltskyttere. Det er imidlertid en rekke egenskaper i 
feltskyting som er ukjent innen skiveskyting:

Skytingen foregår i naturlige omgivelser (skog, kratt, 
åser, skråninger, bekker, etc.).

Det skal skytes i oppoverbakker og nedoverbakker 
og skytterene må ut fra erfaring vite hvor mye de skal 
trekke fra eller legge til (estimere) på avstanden for å 
sikte riktig, slik at blinken treffes.

Skytterne skal skyte på diverse blinker som ikke er 
vinkelrett på siktelinjen, noe som gir spesifikt 
treffresultat om senter på blinken ikke treffes 
(høyeste scorepunkt på målet).

Bueskytterene må gjenkjenne ulike skivegrupper og 
må estimere deres posisjon i terrenget.

Det er ingen direkte synlighet på hvor de fleste av 
konkurrenter er og scorepoengene til konkurrentene 
under "løpet" er ukjente.

Runden med feltskyting 
Det er 24 mål i en "løype" som skal bli skutt på av 
hver bueskytter. Målene er av forskjellig størrelse og 
på ulike moderate skyteavstander spredt utover i 
området. Bueskytterne går rundt i den oppmerkede 
løypa i grupper på fire.

Etter samlingen på morgenen med alle deltakerne, vil 
en i arrangørstaben fungere som veiviser og vil ta 
med seg én eller flere grupper til deres første mål i 
feltet. Spenningen ved å møte nye skyteforhold er 
typisk for en feltrunde.

En standplass (skyteposisjon eller "skytelinje") i felt 
er merket med en trepinne på litt avstand fra målet. 
Recurve og compounddivisjonen skyter fra de røde 
pinnene, mens barebow, recurve kadett og compound 
kadettdivisjoner skyter fra de blå pinnene og 
barebow kadettdivisjon skyter fra de gule pinnene.
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I feltskyting brukes fire forskjellige skivestørrelser 
og avstanden det blir skutt på bestemmes av 
størrelsen på skiven. Skivene har 80 cm eller 60 cm 
poengsone eller fire 40 cm poengsoner eller tolv 20 
cm poengsoner som er organisert i en 3x4 matrise.

En individuell feltrunde blir gjennomført ved en 
kvalifiseringsrunde som etterfølges av skyting i to 
eliminasjonsrunder og til sist to finalerunder.

Individuell konkurranse

Kvalifiseringsrunden består av to skyterunder på 24 
mål hver:

En med oppgitte avstander.

Mål til en løype med oppgitte avstander

Antall 
matter

Diameter 
på felt 

blinkene 
i cm

Gul pinne, 
barebow 
kadett

Blå pinne, 
barebow, 
recurve 
kadett, 

compound 
kadett

Rød pinne, 
recurve og 
compound

Avstander i meter

3
3
3
3

Ø20
Ø40
Ø60
Ø80

5-10-15
10-15-20
20-25-30
30-35-40

5-10-15
15-20-25
30-35-40
40-45-50

10-15-20
20-25-30
35-40-45
50-55-60

Dersom mer enn 12 mål er nødvendig for en enhet 
kan ytterligere mål bli lagt til, men da multiplisert 
med fire.

En med ikke oppgitte avstander.

Antall 
matter

Diameter 
på felt 

blinkene 
i cm

Gul pinne, 
barebow 
kadett

Blå pinne, 
barebow, 
recurve 
kadett, 

compound 
kadett

Rød pinne, 
recurve og 
compound

3
3
3
3

Ø20
Ø40
Ø60
Ø80

5-10
10-15
15-25
32-35

5-10
10-20
15-30
30-45

10-15
15-25
20-35
35-55

Avstander i meter

Mål til en løype med ikke oppgitte avstander

En kombinasjonsrunde er der en enhet av mål på 
ikke oppgitte avstander og en enhet av mål på oppgitt 
avstander kombineres for å lage en 24 målsrunde.

Målene er tilordnet langs løypa med innlagte 
vanskeligheter innen sikting og skyting i tradisjonens 
ånd og ut i fra hva disiplinen krever og selvfølgelig i 
harmoni med terrenget.

Barebow
Oppmålt
Uoppmålt

Recurve / Compound
Oppmålt
Uoppmålt

Ø20cm Ø40cm Ø60cm Ø80cm

5m.10m.15m. 15m.20m.25m. 30m.35m.40m. 40m.45m.50m.

10m.15m.20m. 20m.25m.30m. 35m.40m.45m. 50m.55m.60m.

5m. - 10m. 10m. - 20m. 15m. - 30m. 30m. - 45m.

10m. - 15m. 15m. - 25m. 20m. - 35m. 35m. - 55m.

Barebow Compound Recurve

Oppmålt

5m. - 50m. 10m. - 60m. 10m. - 60m.

Uoppmålt

5m. - 45m. 10m. - 55m. 10m. - 55m.
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De seksten beste konkurrentene i hver divisjon og 
klasse fra kvalifiseringsrunden skyter i den første 
eliminasjonsrunden.

En eliminasjonsrunde er en tolv måls løype, med en 
tidsgrense på fire minutter for hvert mål til å skyte tre 
piler. Seks mål oppgitt og seks mål uoppgitt med 
avstand. De åtte beste i hver divisjon og klasse fra 
første eliminasjonsrunde skyter en ny eliminasjons-
runde.

Mål til en eliminasjonsrunde, (oppmålt og uoppmålt) 
2 X 6 mål, hvert mål av de 6 mattene skal inneholde 

3 oppmålte og 3 uoppmålte avstander:

Antall 
matter

Antall 
av 

blinker

Diameter 
på felt- 

blinkene 
i cm

Rød pinne, 
recurve og 
compound

Blå pinne, 
barebow

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ø20
Ø40
Ø60
Ø80
Ø40
Ø60
Ø60
Ø80
Ø20
Ø40
Ø60
Ø80

12
4
1
1
4
1
1
1
12
4
1
1

5-10
10-20
15-30
30-45
10-20
15-30
30
45
10
20
40
50

10-15
15-25
20-35
35-55
15-25
20-35
35
55
15
25
45
60

Avstander i meter

Avstander i meter

I finalerundene er det de fire beste konkurrentene i 
hver klasse og divisjon som skyter 2 runder hver på 4 
oppmålte mål. Nummer én konkurrerer mot nummer

fire og nummer to konkurrerer mot nummer tre 
(semi-finale).

Fire minutters grensen er strengt anvendt i (semi) 
finaler.

Mål til finale runden (og kvartfinale i lag) 8 (2 X 4) mål, 
mattene er satt ut på oppmålte avstander. 

Antall 
matter

Antall 
av 

blinker

Diameter 
på felt- 

blinkene 
i cm

Rød pinne, 
recurve og 
compound

Blå pinne, 
barebow

1
1
1
1
1
1
1
1

Ø20
Ø40
Ø60
Ø80
Ø20
Ø40
Ø60
Ø80

12
4
2
2
12
4
2
2

15
25
35
45
10
20
40
50

20
30
40
55
15
25
45
60

Deretter møtes taperne og konkurrerer om bronsen 
og fjerde plassen. Vinnerne om gull og sølv (finaler). 
I finalen skytes det på ytterligere fire oppmerkede 
mål.

Lagkonkurranse
Etter den individuelle konkurransen er det også en 
lagrangering. De åtte beste lagene i hver klasse 
skyter eliminasjonsrunde for lag. (fire finalerunder 
totalt). Et lag består av tre konkurrenter, en fra hver 
divisjon. Gjennom lagkonkurransen skal hver 
konkurrent skyte en pil per mål. I kvart finalen for 
lag er eliminasjonsrunden en 8 måls oppmålt løype. 
Vinnerne av hver kamp fortsetter til semifinale for 
lag, som er en 4 måls oppmålt løype. De tapende lag 
fra Semifinalen går til bronsefinalen og vinnerlagene
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Scoreverdi

går til gullfinalen. Begge finalerundene blir skutt i 
en ny 4 måls oppmålt løype.

Scoring
Skivene i feltskyting har gul sentertreffsone og fire 
svarte treffsoner; Diagrammet nedenfor viser 
scoringssonene.

Jaktrunden
Avstandene mellom mål av samme størrelse skal 
variere mellom lange, middels og korte. Jaktrunden 
foregår på samme måte som feltrunden, bortsett fra 
følgende aspekter:

Den inkluderer divisjonene tradisjonellbue og 
langbue og de skyter fra blå pinne.
Den består av et antall mål mellom 12 og 24, som 
er delelig med fire.
Det skytes maksimum 3 piler per mål.
Jaktrunden blir normalt skutt i en uoppmålt løype, 
men kan også bli skutt i oppmålte løyper. Oppgitte 
avstander må holdes innenfor de grenser som er 
fastsatt i reglene.
Alle pilene til enhver bueskytter skal ha tallmessig 
merking og de skal skytes i stigende rekkefølge.

Mål til en jaktrunde

Antall 
matter

Diameter 
på inner- 
ringene

Blå pinne, 
barebow, 
langbue, 
buejeger

Rød pinne, 
recurve og 
compound

3
3
3
3

Ø7.5/5cm
Ø15/10cm

Ø22.5/15cm
Ø30/20cm

5-10
5-20
5-30
5-45

5-15
5-25
5-35
5-55

Avtand i meter

I WA´s jaktrunde er det bare den første pilen som 
treffer et poengområdet som blir scoret i samsvar 
med følgende:

Scoring

Pil treff

Innerring

Ytterring

1. pil

15 poeng

12 poeng

2. pil

7 poeng

3. pil

5 poeng

2 poeng

10 poeng

Jaktrunden kan scores som i 3D, ved hjelp av 1 pil´s 
prinsippet ved arrangørens skjønn. Da vil i tilfelle 
den minste ringen "X-ringen" bli 15 poeng, inner- 
ring 12 poeng og den ytre kontur av dyret blir 7 
poeng.

I WA´s jaktrunde kan bildeskivene anvendes som 
angitt nedenfor:

Diameter på innerringen

Ø7.5/5cm Ø15/10cm Ø22.5/15cm Ø30/20cm

Typiske blinker av dyr som for eksempel:

Ekorn
Kanin
Mår

Hakkespett

Hare
Rev

Røyskatt
Tiur

Bjørn
Hjort

Villsvin

Rådyr
Jerv
Ulv

Jaktrundens skiver består av bilder (fotografi / 
tegning / maleri) av dyr (se diagram), med slike 
farger og kontraster at personer med normalt syn kan 
se dem klart under normale dagslysforhold på de 
aktuelle avstander.
Kontroller med nasjonalt regelverk.

6   5   4    3    2   1 9999
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13

14

15

16

17
18
19

20
21

22
23

24
25

26

27

28

29
30

Ikke vital

Bildene skal være trykket på hvit bakgrunn. 
bildeflaten skal ha to konsentriske inndre ringer og en 
ytre ring eller linje. Den minste indre ringen er "X", 
den større indre ringen er høyeste poengsone. Den 
ytre ringen tilsvarer dyrets kroppskontur hvis dette 
sees klart, ellers skal det være en klar linje tett med 
kroppens konturlinje (beina, pels,ører, hale og horn er 
utenfor kroppskonturen).

Arrangør kan bruke 3D dyrefigurer i tillegg til, eller i 
stedet for, papirskiver av dyr.

Løype- 
oppsett 

3D

1. Fjellgeit
2. Rev
3. stående hjort
4. Villsvin
5. Jerv
6. Ulv
7. Vill katt
8. Stående bjørn
9. Sjakal
10. Vaskebjørn
11. Løve

12. Esel
13. Kalkun
14. Gaupe
15. Hare
Hvileplass (kiosk)
16. Coyote
17. Vortesvin
18. Liggende hjort
19. Bever
20. Hakkespett
21. Storhornet sau

22. Puma
23. Bison
24. Hyene
25. Villrein
26. Antilope
27. Rev
28. Kalkun-sidestilt
29. Kronhjort
30. Bjørn

Rundene 3D og jakt eller bare 3D, har karakteristikk 
som er lik feltskyting med unntak av følgende:

3D runden skytes av divisjoner recurve, compound, 
barebow, langbue, instinkt og buejeger.
Runden kan skytes med et hvilket som helst antall 
3D eller dyremålsiluetter av varierende størrelse, 
bare alle har en markert senterring og en markert 
vital ring (hjerte / lunge ring).

Avstanden er ikke oppmålt og varierer innenfor 
følgende begrensninger:
NB! sjekk oppdatert nasjonalt regelverk.

Mellom 5-45 meter for WA compound og recurve 
divisjon.

WA jaktrunde på 3D dyr

Vitalt kroppsdel, 
Hjerte og lunge Kroppsdel



•

•
•
•

Mellom 5-30 meter for WA barebow-, langbue-, 
instinkt- og buejegerdivisjonene.

Poengverdi i  scoresonene på runden med 3D dyr er:
15 poeng for inner ringen (hjertet).
12 poeng for ytter ringen (lunge).

For at en pil skal kunne gi score, skal pilen treffe og 
forbli sittende fast i 3D-figuren.

I de tilfeller dyremål med mer enn to graverte ringer 
brukes, vil nest minste ring bli inner(hjerte) ringen og 
den største bli ytter(lunge) ringsone. Den minste 
ringen kan brukes som en "X"-ring etter arrangørens 
skjønn. 3D runden kan også scores med et 3-pils 
prinsipp som det gjøres i jaktrunden, etter 
arrangørens skjønn. Senterringen blir "X" ringen og 
den neste ringen blir "inner"-ringen (jaktrunden), så 
oo

blir den ytre ringen resten av dyret (lungeringen). 
Hvis det er mer enn to ringer på noen dyremål blir 
den nest største ringen hjertering og neste blir 
lungering, så de korresponderer til innerring som ved 
jaktrunden og scores 15/10/5 poeng. Resten av dyret 
(silhuett) blir den ytre ringen og scores 12/7/2 poeng.

3DI runde

En veldig ny runde i WA er 3DI som har et eget VM 
program. 3DI regelsettet representerer en vågal 
sammenslåing av 3DI og WA. Reglene er basert på 
egne 3DI regler med målsetting om å gjøre 3D mer 
populært innen WA og deretter for å oppnå et tettere 
samarbeid innen 3DI. 3DI runden har mange av de 
samme karakteristikkene som i feltskytingen:
Se oppdatert regelverk: Nasjonalt, bueskyting.no 
eller internasjonalt, worldarchery.org

Scoring

 Feltskyting     9

7 poeng for resten av 3D dyret, bortsett fra kløver 
og horn.
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Standplass (skytepinner)

Rød: Menn og kvinner compoundbue, maksimum 
skyte distanse er 45 meter (50 yards).

Blå: Menn og kvinner innen barebow, langbue og 
instinktivt. Maksimum skyte distanse er 30 meter 
(33 yards).

Rcurve er ikke en godkjent divisjon i 3D innen 
WA.

Kameraer eller avstandsmålere  er ikke tillatt på 
noen skyteavstander uavhengig av bruk. Håndholdt 
kikkert med en maksimal forstørrelse på 8,5X i 
henhold til produsentens spesifikasjoner vil være 
tillatt.

Scoring

X

10

8

5

0

Den lille sirkelen sentrert inne i ti'erringen, som 
opptar omtrent 25% av ti´erringen. Pilen må 
minst  berøre sirkelens linje og poengsummen 
noteres som X-10 på scorekortet.
Innersirkelen i poengivende område. Ti'erringen. 
Pilen må minst berøring sirkelens linje.
Yttersirkel. Område utenfor ti'erringen. Pilen må 
minst berøre yttersirkelens linje.
Resterende av dyret; pilen må berøre kroppen 
og sitte fast.
Et treff i hornet, kløven eller ikke berøring av 
kroppsfargen, bommer (miss), eller preller av.

Alle treffsoner kan brukes med mindre annet er angitt 
ved skytepinnen.

Fjerning av piler bør gjøres med forsiktighet, for både 
pilene og målets skyld. Anbefalt pilutrekk er én- 
håndsmetoden, hvor den ene hånden skyver på målet 
og den andre trekker i pilskaftet nær treffpunktet.

En annen teknikk som ofte brukes er, to hender på 
pilskaftet nær pilens treffpunkt og "len" kroppen mot 
målet.

2. Utstyret

Tradisjonelt har en bue ingen spesielle siktemidler. 
Buejegeren fanget sitt bytte ved å skyte instinktivt, 
uten engang å ha tid til bevisst å sikte; barebow 
skytterene bruker et fast punkt på buen eller pilen for 
å gi buen den nødvendige høyden, ved å bringe dette 
punktet inn i den virtuelle linjen mellom øyet og 
målet. Som er essensen av sikting.

Sikting

Moderne buer har et spesielt siktemiddel, vi har gitt 
denne enhet navnet 'siktet'. Et slikt sikte er en type 
glidende enhet og som justeres på buen. I tillegg har 
enheten et fast siktepunkt kalt siktekorn og som kan 
låses på en gitt plass for å gi den ønskede høyden på 
buen når det siktes.

Siktet har vanligvis en skala utformet som en linjal 
og som indikerer centimeter, millimeter og tiendedels 
millimeter. Skalaen kan indikere for eksempel fra 
0,00 til 9,00. Bestemt ut fra hvordan bueskytteren har 
monterte siktet, er vanligvis punktet null i "rett frem" 
høyden (skytes rett frem) og er som oftest i området 
rundt toppen på linjalen.

I skiveskyting er det vanligvis bare fire merker på 
skalaen til siktet, et for hver distanse. I feltskyting må 
vi kunne skyte på en hvilken som helst avstand 
mellom 5 og 60 meter og det er ikke mulig å ha hver 
distanse markert på siktet. Det anbefales å sette noen 
merker på sikteskalaen og ha en tabell som dekker 
siktemerkene mellom 5 og 60 meter på et stykke 
papir i lommen. Feltskyttere må kunne siktemerkene 
på hver 2,5 meter på de korteste avstandene og for 
hver 5 meter på de lengre avstandene. Tilliten på 
ytelsen for feltskytterne er sterkt avhengig av tilliten 
til tabellen på siktemerkene.

For alle godkjente 3DI arrangementer, skal scoring 
være som følger:
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Trimming / justering
En kan ofte se at en skiveskytter justerer sideveis- 
settingen på siktet sitt når avstanden endres, i tillegg 
til den vertikale sikteinnstillingen justeres også 
siktekornet horisontalt inn- eller utover. Grunnen til 
dette er sannsynligvis fordi sikteskalaen er parallell 
med siktevinduet, mens buen blir holdt litt på skrå, 
noe som er helt normalt og ofte foretrukket. Det er 
foretrukket fordi normal kroppslinje ofte gjør det 
naturlig å holde buen på skrå, og hvis en motstår 
denne naturlige holdningen må en tvinge kroppen, 
armen eller skulderen til en posisjon som ikke er 
naturlig og som kan føre til muskelbelastning og / 
eller en skytefeil. I skiveskyting er behovet for 
sideveis justering ikke et stort problem, men for en 
feltskytter vil denne justeringen være håpløs å holde 
kontroll på så vi trenger derfor å korrigere utstyret 
vårt tilsvarende.

Få hjelp til å kontrollere, ved å se eller ved hjelp av et 
vater, om sikteskalaen din er loddrett når du skyter. 
Det spiller ingen rolle hvor mye du eventuelt vipper 
på buen, så lenge skalaen på siktet er loddrett vil det 
ikke være behov for horisontale justeringer på ulike 
avstander (forutsetter selvfølgelig at du ikke endrer 
på graden du vipper din bue). Vipping av buen kan 
selv med compoundbue være en fordel for flere 
bueskyttere, imidlertid kan det være ett problem hvis 
du vipper buen for mye til venstre (høyrehendt 
bueskytter). Det kan hende du oppdager at ved å 
holde sikteskalaen vertikal blir siktekorn / ring skjult 
bak midtstykket på lengre avstander. Hvis dette er et 
problem må du endre buegrepet eller skyteteknikk for 
å begrense buens vipping.

Feltskyttere må treffe en liten flekk på avstander fra 5 
meter og oppover og derfor bør bue/pil kombinasjonen 
være godt avstemt slik at pilene forlater strengen så 
rett som mulig.

Tegn en horisontal linje eller sett fast en smal, godt 
synlig linje av tape eller lignende på matten og skyt 
en pil på den linjen fra hver meter mellom 5 og 10 
meter og fra hver 2,5 meter mellom 10 og 20 meter. 
Bruk de riktige siktemerkene. Mål bare høydeavviket 
fra den horisontale linjen. Hvis pilene treffer nær den 
horisontale linjen på disse avstandene, flyr pilene nær 
horisontalplanet. (Se kap.7 i Trenerhåndbok nivå 1 
for "horisontal plan").

Deretter gjentar du prosessen med en vertikal linje og 
skyt fra hver meter mellom 5 og 10 meter og fra hver 
2,5 meter mellom 10 og 20 meter. Mål bare avviket 
fra den vertikale linjen.  Hvis pilene treffer nær den

vertikale linje på disse avstandene, flyr pilene nær det 
vertikale skyteplanet.
Hvis pilene flyr nær det horisontale og vertikale 
skyteplanet, vil de også fly rett på lengere avstander. 
Hvis du ikke klarer å treffe den horisontale og / eller 
vertikale linjen på kortere avstander kan det bety at 
pilene dine "vobbler" for mye og at du må fortsette å 
trimme eller optimalisere ditt bueutstyr.

3. Løype legging
Fast eller død vegetasjon, som for eksempel der hvor 
bueskytteren må se over en bakkekam for å se målet 
og ikke har mulighet til å se bakkeområdet mellom 
standplassen og målet, eller ved skyting over et vann, 
er notorisk vanskelige situasjoner for beregning av 
avstander. Det samme er det om, kanskje i litt mindre 
grad, du ser "over" en dal hvor den direkte avstanden 
er svært forskjellig i forhold til avstanden målt langs 
bakken. 9999
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I WA felt (uoppmålt-), jakt- og 3D- runder må 
bueskytterne beregne avstanden til et mål på et sted 
de kanskje aldri har vært før. Dette er en spesiell 
utfordring for de fleste bueskytterne. Derav er en av 
de viktigste skyteferdighetene også å kunne gjøre 
nøyaktige avstandsberegninger. God intuisjon og 
beregning av terrenget er ikke godt nok, dette innehar 
oftest for lite nøyaktighet.

Uoppmålte avstander i feltskyting, er ikke helt 
ukjente. Ifølge reglene kan uoppmålte mål bare 
monteres innenfor gitte avstander.

Avstander i meter (uoppmålt)

Avstander i meter (oppmålt)

Diameter 
på felt- 

blinken i 
cm

Diameter 
på felt- 

blinken i 
cm

Gul pinne 
Barebow 

kadett

Blå pinne 
Barebow, 
recurve 
kadett, 

compound 
kadett

Rød pinne 
Recurve 

og 
compound

Gul pinne 
Barebow 

kadett

Blå pinne 
Barebow, 
recurve 
kadett, 

compound 
kadett

Rød pinne 
Recurve 

og 
compound

Antall 
matter

Antall 
på 12 

matters 
løype 
max- 
min 

antall

2-4
2-4
2-4
2-4

Ø20
Ø40
Ø60
Ø80

5-10
10-15
15-25
20-35

5-10
10-20
15-30
30-45

10-15
15-25
20-35
35-55

Ø20
Ø40
Ø60
Ø80

3
3
3
3

5-10-15
10-15-20
20-25-30
30-35-40

5-10-15
15-20-25
30-35-40
40-45-50

10-15-20
20-25-30
35-40-45
50-55-60

For eksempel kan skyteavstand på en 80 cm skive for 
recurve og compound variere fra 35 til 55 meter  
mellom standplass og målet, så bare ved hjelp av 
kunnskapen om reglene kan en bueskytter beregne 
avstanden til 45 meter. Som er åpenbart innen 10 
meter fra den virkelige avstanden. Selv om dette er 
helt grunnleggende avstandsberegning, har allerede 
bueskytterene en rettningslinje som i hvertfall får 
pilen på matten. 80 cm-skiven er virkelig det mest 
kompliserte målet på en uoppmålt runde og det er 
derfor helt klart at mange bueskyttere er glade for 
minst å treffe matten.

Generelt sett er det beregningen av de lengere 
avstandene bueskyttere trenger å konsentrere seg om. 
De kan godt ha problemer med å få høye 
poengsummer på de kortere avstandene og mindre 
objektene, men mest sannsynlig har dette å gjøre 
med buetrimming og teknikk, mer enn avstands-
beregning

beregning. Ved de kortere avstandene er behovs-
kravet for kompensasjon langt mindre, spesielt ved 
bruk av en rask bue. De mindre målene er også 
lettere å kjenne igjen, spesielt i WA- runder, så de 
vil ikke forvirre bueskytterne.

I den uoppmålt runden er det 60 cm og 80 cm 
skivene som kan forårsake en viss bekymring for 
bueskytterne i avgjørelsen på hvilken størrelse 
skiven de er i ferd med å skyte på, har.

Ved å skyte i mange feltkonkurranser på uoppmålte 
avstander får bueskytterne mer og mer erfaring, som 
også gjør sitt til at de oppnår høyere score.

WA´s regler forteller tydelig at å bruke enheter for 
avstandsmåling ikke er tillatt. Det er imidlertid ikke 
mulig å hindre at skytterne måler avstanden til målet 
ved å anvende sitt vanlige utstyr.

Ø20cm Ø40cm

Ø60cm Ø80cm
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1.

2.

3.

Regler og dommere er til for å påse at avstands-
målere holdes utenfor konkurransen. De måle-
metodene som blir nevnt nedenfor bruker ikke egne 
enheter for avstandsmåling.
Bueskyttere har lov til å bruke enhver informasjon fra 
reglene. Så de kan ha en oversiktsliste på alle 
distanser til ethvert mål som kan settes for hver 
buedivisjon. Skytterne kan gjøre et fullt oppdrag og 
deretter sammenligne størrelsen på en spesifikk del 
av buen med den kjente størrelsen på skivene.

Det er faktisk mulig å beregne avstanden til målet 
svært nøyaktig ved hjelp av tidligere tester under 
trening. Denne type beregning er faktisk ikke i 
henhold til sportsånden og tenkte bruken av reglene, 
men det er vanskelig å påvise at det blir brukt.
Det er ikke tillatt å diskutere avstander på banen, for 
å hindre at det blir gitt gode råd eller misvisende 
informasjon til de andre konkurrentene. Bruk av 
mobiltelefoner eller annen radioteknikk er forbudt av 
samme grunn. Det er ikke tillatt å skritte opp avstand 
som er mellom pinnene når de går til sin skytepinne 
og inntar skytestillingen sin (for eksempel når 
barebowskytterne går til skytepinnen sin og de må 
passere den røde pinnen).
Feltskytterne må finne sin egen metode å beregne 
avstander (avstandsmåling) og dette må praktiseres 
som en del av skyteteknikken. Uansett metoden for 
beregning bueskytterne velger å bruke, er det 
spesielle faktorer å ta hensyn til også.
Løypesetter putter sin viten opp mot bueskytterne og 
vil alltid prøve å gjøre det så forvirrende som mulig. 
Løypesettere liker ikke å gjøre målstørrelsen opplagt. 
De bruker triks som å sette en liten skive på en liten 
matte, slik at det ser ut som en stor skive på normal 
mattestørrelse. Det er viktig å kjenne løypesetter 
ettersom hver av dem har sin egen "signatur".

Jo mer feltpraksis bueskytterne har, jo mer får de en 
følelse for avstand og hvordan en pålitelig kan 
bedømme avstander. Med økende erfaring vil de 
være i stand til å dra nytte av hvert eneste hint eller 
teg

tegn i omgivelsene for å forbedre sine egne ferdig-
heter i å beregne avstander så nøyaktig som mulig.

Treningsøvelser for avstandsbedømming:

A Under trening på området er påfølgende oppgaver 
lærerike for bueskytterne.

Legg merke til første tanken som dukker opp 
angående avstanden, ved ankomst til pinnen.

Legg merke til avstanden man besluttet å skyte 
pilen på.
Mål og noter deg den virkelige avstanden.

Erfaring viser at i omtrent 95% av alle tilfellene er 
det den første tanken som er riktig, men den er 
etterfulgt av en annen, grunnet tvil på avgjørelsen.

B Bedømming med følelser betyr at skyttere lærer å 
bedømme avstanden ved "følelse" av størrelsen på 
skiven i forhold til avstanden. For å gjøre dette 
trenger man å øve mye, men under ser du noen 
forslag: Ta ulike målgrupper jakt / feltskiver som 
er limt på papp og plaser dem i terenget og la 
bueskytterne få bedømme avstanden og deretter 
måler de dem selv.

C Legg merke til størrelsesforskjellene på feltskivene 
og dyreskivene eller 3D dyra på de forskjellige 
avstandene (start på maksimumsavstanden), skyt 
på skivene mens en gjør seg vant til og/eller kjent 
med størrelsesforskjellene.

D Finn et mål eller 3D dyr i felten, bedøm avstanden 
med "følelsen", skyt og mål avstanden ved hjelp 
av et målebånd eller ved å skritte opp. Husk alltid 
den maksimale avstanden for det aktuelle målet, 
jaktskiven eller 3D dyret i henhold til reglene. 
Bueskyttere kan lures, forsøk å bedømme ved 
punktstørrelse i stedet for størrelsen av hele målet. 
Det er mest vanlig å bedømme avstander for kort!

E En nyttig avstandsøvelse er at du og din bueskytter
tar et målebånd eller elektronisk avstandsmåler og 
går en tur ut i landskapet, skogen eller fjellet. Så 
utfordrer du skytteren til å gjette avstanden til 
utvalgte trær, busker eller andre objekter. Deretter 
sjekkes nøyaktigheten ved å måle.

F Lær hvordan avstanden 10 m. ser ut i ulike terreng. 
Finn et punkt som er 10 meter unna bueskytteren 
og kopier denne 10 metersavstanden visuelt til noe 
nærmere målet. Legg til eller trekk fra gjenværende

35m 55m 9999
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distanse. En feil på X% i en 10 meters gjetning 
tilsier en feil på X% feil i beregnet totalavstand.

G Prøv å finne et punkt halvveis til et gitt objekt og 
berberegn avstanden til det punktet. Deretter dobbles

denne avstanden og finn den antatte avstanden til 
det gitte objektet. X% feil i halvveis gjetning 
tilsier en feil på X% × 2 i beregnet totalavstand.

H 'ugleøye' metoden brukes når bueskytteren ikke er i 
stand til å få oversikt over terrenget foran matten.

Bedøm avstanden til et objekt et sted mellom 
bueskytteren og målet. Legg merke til hvordan 
utseende på objektet er i relasjon til målet.

Så beveger du hodet sideveis og legg merke til 
hvordan objektet beveger på seg i relativitet til 
målet. Hvis det beveger seg bare litt, er avstanden 
mellom objektet og målet lite. Hvis det beveger 
seg likt med din hodebevegelse er det halvveis i 
mellom og hvis det beveger på seg mer enn hodet 
ditt, er objektet nærmere enn halvveis til målet.

I Hvis en bueskytter må skyte før deg, så vil du høre
hvor lang tid det tar mellom slippet og pilen treffer 
målet og du kan beregne avstanden. Denne 
teknikken krever mye erfaring, men kan være 
svært nøyaktig.

J Skytteren kan få litt informasjon ved å se gjennom
sin kikkert på pilhull i blinken eller 3D dyret. Med 
litt erfaring vil du vite hvordan størrelsen på 
pilhullet skal se ut i forhold til innerringsonen og 
få en anelse eller bekreftelse av skiven / 3D-dyrets 
størrelse.

Hvis, for eksempel, de fleste av hullene er under gul / 
innerringsonen, indikerer det at mange av de 
foregående skytterne anslo avstanden for kort. En 
bueskytter kan derfor utlede at målet er lengre unna 
enn det ser ut til. Hvis bueskytteren ikke er den første 
i sin gruppe til å skyte, kan han få bekreftelse på 
denne observasjonen ved å se hvor partnerens pil 
treffer på målet og veie dette opp mot sin (antatte) 
beregning. Hvis en bueskytter ser bueskyttere fra den 
foregående gruppen fortsatt står ved siden av skiven,

42m

40m

30m

20m

10m

15m

2x15m = 30m
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eller ved 3D dyret, kan det være til hjelp i bedømming 
av hvilken størrelse eller hvilken avstand det er.

Det er derfor i bueskytterens egen interesse å forlate 
målet umiddelbart etter scoring, for å unngå å gi 
informasjon.

K Det meste av denne informasjonen er "forsikre seg 
om", i stedet for bombesikre og i stedet for å 
søke etter den, så oppstår den under skytingen.

L Skytteren anslår avstanden mellom målet og et tre 
lllala oss si til 15 meter i eksempelet nedenfor.

Så beregnes avstanden mellom treet og ham selv 
til 20 meter i dette eksempelet. Derav blir den 
totale distansen 35 meter.

M

bueskytterne lett beregne avstanden mellom hvert 
tre. Normalt i et plantefelt med trær, er gapet 
vanligvis nøyaktig fem meter mellom hvert tre 
(avhengig av i hvilken del av verden eller land), 
tell hullene og bueskytterne vil vite avstanden.

N  I WA´s feltrunder -  for enhver målstørrelse,  er de 
røde pinnenes øvre og nedre maksimumsgrense på 
maksimum 5 m lengere avstand enn ved den blå 
pinnen. Det vil si at med unntak av den maksimale 
avstanden som blir skutt på en 80 cm skive. Da er 
forskjellen på 10 meter. For eksempel, for en 40 cm

skive er den blå pinnen på mellom 10 og 20 meter, 
mens den røde ligger mellom 15 og 25 meter fra 
skiven. Derfor er det viktig å huske på, eller å ha et 
notat med avstander for begge pinnefargene. Ved å 
beregne avstanden mellom de to pinnene og også

Målstørrelse: Tips

170cm

60
cm

80
cm

60cm
80cm

8x5m = 40m

1

2

3
4

5
6

7
8

5m

20m

15m

20m+15m = 35m

Uoppmålt avstand: Tips

Barebow
Maksimal avstand=45m

Recurve / Compound
Maksimal avstand = 5m+45m=50m

5m

Det er mange måter å regne ut avstanden på. Ved å 
se på omkringliggende gjenstander kan skytterne 
fort få en følelse for avstanden. For eksempel hvis 
et mål plasseres nedover en rad med trær, kan 
o
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2.

3.

4.

5.

for hver pinne mot målet, får bueskytterne et 
kryssjekkemiddel til avstandene. Noen ganger er 
de to pinnene satt side-ved-side, slik at for en 40 
cm skive vil skytterne vite at avstanden må være 
mellom 15 meter (rød minimum) og 20 meter (blå 
maksimum). En sjelden gang i mellom, er den blå 
satt lengre og deretter den røde. Da blir gjetning 
litt vanskeligere.

O Hvis  bueskytteren  er  usikker  på  avstanden  og
tenker det kan være litt lengre enn det ser ut; bør 
de gå for "prosentskytingen". Sett lengre avstand 
og ta sikte med den første pilen litt lavt, si kl. 6:00 
i firer ringen. Med denne trikspilen vil da treffet 
bli i lav 4, 5 eller høy 4, avhengig av graden av 
feilvurdering. Hvis bueskytterne sikter på 5, 
risikerer de en kl. 12:00 4'er eller 3'er og kanskje 
enda verre. Alternativt kunne bueskytterne sette 
lavt siktemerke og sikte høyt.

P Hvis bueskytteren er virkelig usikker på avstanden 
til målet, bør han definitivt gå for det 
"matematiske skuddet".

Eksempel: 60cm skiven i en uoppmålt løype for 
recurve eller compound er 20 - 35 meter. Ta 
halvparten av max-min forskjellen og tilsett 1 meter: 
27 ½ + 1 = 28 ½ meter. Dette gir en indikasjon for 
bueskytternes første pil. Øvelse gjør mester og ved 
kontinuerlig testing vil bueskytternes egen 
beregningsevne bli forbedret. Dette vil også øke 
deres selvtillit og ytelse.

Avstandsbedømming med sikteringen

Hvis vi kjenner avstanden fra det dominante øyet til 
sikteobjektet på buen (f.eks siktering, scoop, pilhyllen) 
kalt "d" og bredden på den gjenstanden kalt "a" og vi 
vet bredden på skiven "A" og vi kaller den avstanden 
til skiven som skal bli funnet "D", da blir relasjonen 
a / d = A / D og vil gi avstanden til målet ved enkel 
beregning. Denne metoden er basert på å vite 
størrelsen på skiven eller matten. Gjenkjennelsen av 
skivene 20 og 40 cm er ikke noe problem, siden 
skivens utforming forteller deg størrelsen (to- eller 
fire- gule sentere). Men hvis du forveksler en 80cm 
skive med en 60cm skive eller vice versa, vil det 
resultere i en feilbedømming på mellom 10 og 15 
meter. Dette vil resultere i en feil som vil resultere i 
en miss på scorekortet. Det er i dette tilfellet at din 
felt evaluering, egen erfaring eller intuisjon bør hjelpe; 
foruten selvfølgelig å studere de ulike produksjons-
endringene på matter og skiver for å se og vurdere 
forskjeller.

Sett fra siden: D er distansen til matten

Sett opp en 20 cm og en 40 cm skive på en matte.

Mål og merk opp 20 m og 40 m fra matten.

Gå til 20 m merket med buen din.

Ved å sikte i fullt oppdrag finn noe på buen som 
dekker 20cm blinken, for eksempel innsiden eller 
utsiden av sikteringen, den gjengede delen mellom 
sikteringen og siktet, boblen på vateret, scoopet 
eller ringen i glasset, bredden på pilen, en del på 
pilhyllen og så videre og så videre.

Hvis du ikke klarer å finne noe, må du endre på 
noe dvs. endre sikteringen eller noe annet som vil 
gi nøyaktig måling (dekning) av 20 cm fra 20 m

Ø20cm

10m 15m 10m 15m

Ø40cm

15m 25m 15m 25m

Ø60cm

20m 20m 35m35m

Ø80cm

35m 55m 35m 55m
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6.

avstand. Husk å bruke kun produsentenes deler og 
ikke dine egne endringer, se regelverket.
Når du har funnet riktig ring (vater eller lignende) 
størrelse, gå til 40 m merket og mål 40 cm skiven 
mot dette. Hvis det er likt og det bør det være hvis 
du har vært nøye nok på 20 cm, skal du nå være i 
stand til å måle avstander forutsatt at du vet 
størrelsen på objektet du måler på - det du trenger 
å vite er om det er en 20 cm, 40 cm, 60 cm eller 
80 cm skive du måler på. Du kan også bruke 
størrelsen på matten eller andre gjenstander du er 
kjent med.

På trening gjør du følgende. Når du sikter i fullt drag, 
sjekk og se eller vurder hvor mange centimeter du ser 
av skiven - husk at du alltid må bruke samme 
teknikk, fordi avstanden mellom sikteøyet og den 
delen på buen som du bruker for å måle, må alltid 
være den samme. Antall centimeter som du måler på 
skiven er lik antallet meter, som er avstanden fra der 
du står til skiven du måler på.

Hvis du står ved et uoppmålt mål og kan måle 40 cm 
på en 80 cm skive - er avstanden 40 m. På en 60 cm 
skive i samme situasjon ville det gi deg 30 m og på 
en 40 cm skive vil det være 20 m. 40 cm på en 80 cm 
skive er eksakt gjennomsnittet - forholdet gjelder 
også for de andre skivestørrelsene.

Hvis du måler på en 80 cm skive fra kanten av det 
svarte til kanten av gult på motsatt side er avstanden 
48 m, ettersom 40 + 8 = 48 cm; på en 60 cm skive får 
du 30 + 6 = 36 cm som gir deg 36 m Hvis på den 
annen side, du kan måle fra kanten av det svarte og 
din måleenhet rekker frem til 4 ringen på motsatt side 
av sentrum, er avstanden 40 + 8 + 8 = 56 cm som gir 
56 m (om det er en 80 cm blink), mens på en 60 cm 
skive ville du få 42 m, ettersom 30 + 6 + 6 = 42 cm.

Husk! Dette er informasjon du må pugge, lære og 
huske på, ettersom du ikke har lov til å bære med deg 
slike notater i løypa. Du kan imidlertid ha kopier på 
deler av regelboken med deg.

Bildet ovenfor viser en siktering som dekker hele 
skiven fra kanten av det svarte til 'litt' mer enn senter 
av firer ringen: På en 80 cm skive ville dette tilsvare 
40 cm (halvparten av blinken) + 8 cm (halvparten av 
det gule) + 5 cm ('litt' mer enn halvparten av bredden 
på firer ringen som er 8 cm) = 53 cm og konsekventlig 
blir det 53 m.
På 60 cm skiven ville det tilsvare 30 cm + 6 cm + 4 cm 
= 40 cm og dermed 40 m, som er utenfor den tillatte 
avstand for en 60 cm skive. Noe som betyr at det må 
være en 80 cm skive du skal skyte på.
På 40 cm skive ville det tilsvare 20 cm + 4 cm + 3 cm 
= 27 cm og dermed 27 m. Hvis du misser med en cm 
eller to, feilberegner du siktet innstillingen med en 
meter eller to, som fortsatt resulterer i et akseptabelt 
treff.
For ytterligere informasjon og vinnende feltstrategier 
ta en titt i: WA feltarrangørveiledningen. Denne gir 
bueskytterene en idé om hva de kan forvente fra 
løypesetterene, som nevnt tidligere har hver løype 
setter sin egen signatur på løypa. Bueskytterne kan 
selvfølgelig bruke de samme regler og retningslinjer 
på dyreskivene eller 3D runden så lenge de vet 
målstørrelsene. For den erfarne felt- eller 3D- 
bueskytteren er det ikke noe slikt som ukjente 
avstander, det er bare for de som ikke bruker 
nødvendig tid til å lære hvordan det gjøres.

Avstandsbedømming i jakt og 3D runden
Mange regler og retningslinjer ved baneoppsett i en 
feltrunde brukes også i jakt og 3D rundene, hvis vi 
leser 'dyr' i stedet for 'skive'. Bueskytterne har lov til 
å gjøre seg selv opplyste på informasjon som finnes i 
regelboken.
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Bueskytteren må kunne gjenkjenne alle dyremål, selv 
de som er laget av arrangøren (disse vil eventuelt bli 
annonsert og vist før konkurransen starter).

Når bueskytteren mestrer evnen til konsekvent å 
treffe hjerte eller lungesonen fra kjente avstander, er 
det på tide å gå videre til neste trinn. Fjern alle 
markører vedrørende avstander og skyt ganske enkelt 
ved å bedømme avstanden til målet. Evnen til å 
bestemme avstander er vanligvis den største 
utfordringen en bueskytter vil møte. En feil gjetting 
kan sende pilen enten høyt eller lavt i hjerte eller 
lungesonen. Bueskytteren kan bruke hele livet på å 
perfeksjonere denne evnen.

4. Skyting i opp- og nedoverbakke

Et siktemerke korresponderer opp til en viss vinkling 
av buen mot målet. I skiveskyting korresponderer det 
også til en viss avstandsendring for skyting. I 
feltskyting når det skytes i opp- eller i nedoverbakke 
er det ikke bare skytevinkelen vs skyteavstanden som 
skal tas med i beregningen, men også høyde 
forskjellen skal overvinnes. "Avstand å sikte på" kan 
være forskjellig fra "avstand å skyte på". Felt 
bueskytteren korrigerer (ved å legge til eller trekke 
fra noen få meter) i henhold til skråningen.

Avstand å skyte + korrigering = avstand å sikte på

Bueskytteren må lære av erfaring hvor mye som skal 
korrigeres i ulike situasjoner. Hvor mye avstand å 
subtrahere, må bli oppdaget av hver enkelt bueskytter. 
Det avhenger av bueskytterens utstyr og skyteteknikk. 
Avstandskorreksjon for bakkene er en kunst i seg 
selv, men generelt er avstanden til målet mindre enn 
avstanden å skyte. Nedenfor nevnes her noen av de 
"vanlige og mest brukte" korreksjoner for uerfarne 
feltskyttere:

Sikting i oppoverbakke

Ved en svak skråning og spesielt på lang avstand, 
legg til én eller to meter på den virkelige avstand 
(avhengig av distanse og effektiviteten på buen).

I en meget bratt skråning trekk minst to meter fra 
den reelle avstand (avhengig av distanse og 
effektiviteten på buen).

Jo brattere hellingen er, jo mer skal bueskytteren 
subtrahere; Men ved skyting oppover lengre enn en 
viss avstand, er regelen "jo brattere helling, jo mindre 
trekkes fra". Dette punkt kalles "hoppet", avstanden 
til "hoppet" er avhengig av effektiviteten på buen.

Sikting i nedoverbakke
Ved en svak skråning trekk en, to eller tre meter fra 
den riktige avstanden (avhengig av distansen og 
effektivitet på buen).

Lave treff når det skytes litt oppover på lang avstand

Høye treff når det skytes nedover 
eller bratt oppover
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På en svært bratt skråning trekkes opp til 10 meter fra 
avstand (avhengig av distansen og effektiviteten på 
buen).
Vi kan beregne "hoppet" på følgende måte. Skriv ned 
siktemerkene for distansene 10 til 50 meter med en 
høydeforskjell på 5 meter i en tabell. Så legger vi til 
en kolonne i tabellen for distansene 15 til 60 meter 
for å kalkulere forskjellene mellom de to tilstøtende 
siktemerketabellene. Forskjellene eller justeringene 
for hver fem meter er ganske like under ca 35 meter. 
Mellom 35 og 45 meter gjør listen over forskjeller et 
"hopp", kanskje til omtrent det dobbelte av de 
foregående forskjeller og deretter blir det tilnærmet 
likt igjen.
Når distansen oppover eller nedover en bakke ikke er 
oppmålt og må beregnes, vil vanligvis en matte 
oppover bakken bli dømt for kort og en matte 
nedover blir vanligvis dømt for langt. Av denne 
grunn skal bueskytteren som hovedregel legge til et 
par meter på bedømmelsen når det skytes oppover og 
trekke noen få meter ifra når det skytes nedover en 
bakke.
I skyting mer eller mindre rett opp eller rett ned må 
bueskyttere nesten se det for å tro det, prøv 15 meters 
siktemerke.

Positur ved skyting oppover med føttene i 
vatret posisjon
Den grunnleggende holdning er alltid "T" som blir 
brukt ved skiveskyting.

For skudd i en liten oppoverbakke beveg hoftene mot 
matten før oppdraget gjøres, for skudd i en bratt 
oppoverbakke sett buefoten frem og beveg hoftene 
mot matten før oppdraget gjøres.

Ved enda brattere motbakkeskudd kan du flytte 
strengfoten litt bakover slik at du får "mer plass" til 
brystet, for å opprettholde den riktige draglengden. 
For liten "sving" i hoftene gir en mulig feil skulder 
og buearm posisjon, som kan gi kortere draglengde 
og sannsynligvis en dårlig prosess i slippet.

Positur ved skyting nedover med føttene i 
vatret posisjon
For skudd i en liten nedoverbakke beveg hoftene bort 
fra matten før oppdraget gjøres.
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Standardposisjon i en nedoverbakke er med en sving 
i hoftene bakover og bred åpen fotstilling.

Positur ved skyting i oppoverbakke og på 
hellende underlag
Ved skudd i svært bratt oppoverbakke, vil noen 
ganger bueskytterens skuddposisjon bli mer stabil 
hvis de kneler på det fremre kneet eller snur på hele 
kroppen mot matten og vrir bare overkroppen tilbake 
mot matten. Selv om det anatomisk ikke er fornuftig 
er det

For bratte utfor skudd inntar bueskytteren en åpen 
holdning og flytter sine hofter bort fra målet; 
bueskytteren må ha rett overkroppen før oppdraget 
gjøres. Jo brattere nedoverbakke skudd, jo mer åpner 
bueskytteren sin kroppsholdning.

Positur ved skyting i nedoverbakke og på 
hellende underlag
Ved skyting i nedoverbakke setter vi føttene langt 
fra hverandre og skyver hoftene bort fra målet.

bare for tre skudd og bueskytteren får en god balanse.

Eksempler på vanlige feil:

Hoftene er ikke fremover nok og gir feil skulder- 
og buearmposisjon, som kan gi kortere draglengde 
og sannsynligvis en dårlig prosess i slippet.

Skråner buen, som forårsaker venstre og høyre treff.

Bøyde knær gir ustabil skytebalanse.
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Ved svært bratt skyting nedoverbakke og i ekstremt 
bratt skråning vil noen ganger bueskytternes 
skyteposisjonering bli mer stabil hvis de kneler på 
sitt bakre kne.

I ekstremt bratte og glatte forhold må bueskytteren 
sparke litt ned i bakken for å gi støtte til fremre eller 
bakre fot, for å unngå å skli ned bakken.

5. Trening til feltbueskyting
Feltbueskytteren må bære med seg en komplett 
oppakking for hele konkurransedagen, de må ha hatt 
tilstrekkelig hvile og de bør være fullt motivert. De 
bør trene i alle slags værforhold, for å lære seg 
hvordan de reagerer på vind og regn og bli klar over 
de ulike siktejusteringer som er nødvendig.
Idrettsutøvere som ønsker å bli gode feltskyttere øver 
på avstander for både jakt- og feltskyting.

Treneren bør legge følgende inn i 
treningsprogrammet

Alternér på skyterytmen med én-pilsekvens, så vel 
som tre-pilssekvens. I guffent vindforhold skyt når 
forholdet passer deg.

Skyt med reserveutstyret (reservebuen, buestreng, 
tab, slippmekanismen, reserve piler).

Legg opp til for hver bueskytter å skyte i en rekke 
med konkurranser og med forskjellige motstandere.

Taktisk tidstrening (bevisst opplæring av tidsrytme 
i pausen mellom målene).

Trening med individuelle, (og lag-) motstandere 
og i konkurransesituasjoner.

Imitasjon av ulike konkurransesituasjoner dvs. 
shoot-offs og visualisering av potensiell situasjon i 
en feltkonkurranse.

Trene på å identifisere forskjellige skiver og mål 
fra varierende avstander.

Trene i naturlige omgivelser (bruk forskjellige 
terrengområder som skog, fjell, bakker etc.).

Gjør optimal bruk av feltbriller / kikkert (for mål 
identifikasjon, pilhull informasjon, pilsikting, etc.).

Organisatoriske forberedelser til 
utendørs trening

Planlegg treningen i god tid slik at du kan informere 
alle nødvendige autoriteter, dvs. grunneieren, 
skogvokteren og så videre.

Ha beredskapsplan for hver praksisøkt, planlegg og 
organiser treninger med sikkerhet i tankene.

Planlegg trygge stier for hvert måloppsett og husk 
alle aspekter av pilflyvningen.

Planlegg på forhånd hvilke materialer som er 
nødvendig for bestemt treningsøkt. For eksempel 
pilstoppnett, sperrebånd, skilt, førstehjelpsutstyr.

Planlegg det å ha noen for hånden som er kjent 
med bruken av førstehjelpsutstyr.

Fasilitet

Sikre det feltet du ønsker å bruke, ved skilting og 
sperrebånd slik at en holder turgåere, springende, 
terrengsyklister eller hesteryttere utenfor faresonen.

Inspiser området for farlige gjenstander før hver 
trening (avlys om det er tordenvær).
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Inspiser mattene før hver treningsøkt.

Sikkerhetssoner spesielt ved mål i oppoverbakke 
må sjekkes godt. På mål i oppoverbakke, må en 
være oppmerksom på at det er en naturlig barriere 
eller nett som stopper piler som bommer på målet.

Før hver treningsøkt skal du forsikre deg selv om at 
alt er fritt for hindringer, mennesker og dyr.

Fest merketape eller bånd for å trygge veien eller 
stien til målene (med klokken fra mål til mål).

Har reserve skiver liggende bak mattene.

Tips til forberedelse av treningsområdet

På første praksisøkt anbefales det at skyteavstander 
ikke er satt til maksimal avstand. La bueskytteren 
først bli kjent med de naturlige omgivelsene før 
man går videre til de maksimale avstander (spesielt 
på mål i oppoverbakke). Det gir deg muligheten til 
å observere bueskytterne  dine og deres atferd i 
felten. Det anbefales at den første skytingen skjer 
på jevnt underlag i skogen eller på en slette slik at 
bueskytterne får følelsen av å skyte i felten.

Når du setter opp en felttreningsbane vil det ikke 
være nødvendig å sette opp masse matter eller mål. 
Anbefalingen når området tillater det er, å sette 
mattene i en sirkel slik at treneren ved å stå i senter 
har godt overblikk på mattene rundt.

MatteMatte

MatteMatte

Oppover-
bakke

Nedover-
bakke

Vinklet skyting 
og med 
skrånende 
bakke

Trener har 
360 graders 
utkikk

Gi hver matte forskjellig skyteposisjon og vinkler.

Sett matter, hvis det er mulig, slik at alle sider ved 
feltskytingen kan praktiseres, som for eksempel fra 
lyst til mørkt eller fra mørkt til lyst eller gjør bruk 
av en innsjø.



Feltskyting    23

•

•

•

•

•

Bruk fantasi og improvisasjon for å sette opp en 
løype som innehar så mye som mulig av de 
forskjellige aspekter feltskytterne må takle.

Innendørs eller trening utenfor sesongen
Mens feltskytingen i mange land kan skytes til alle 
årstider, er det også land i verden hvor det er en 
bunden sesong, hvor forberedelser til den kommende 
sesongen må skje innendørs. Innendørstreningen vil i 
hovedsak bestå av teknisk trening.
Selv om all type feltskyting har mye til felles, med 
tanke på treningsmetoder i naturlige omgivelser. Må 
vi være klar over ulikhetene innen disiplinene.
Når feltskytteren mestrer grunnleggende skyting, 
starter vi med individualiseringen på de viktigste 
elementene i feltskytingen. Slik som avstandsmåling, 
hvor treneren kan skape mange utfordringer. Det er 
oppgaven til treneren å tilby verktøy og midler, slik 
at bueskytteren kan lære å bruke dem til individuell 
utvikling i alle aspekter av feltskytingen.
Når værforholdene er slik at ingen skyting i felten 
kan foregå, vil innendørsfasilitetene for trening være 
nødvendige for øvingen til neste feltsesong starter. 
Avhengig av om innendørsanlegget du har, er en 
vanlig idrettshall eller et fabrikklokale, bruk fantasien 
og improviser utsetting av mål og ha alltid med 
tankene på sikkerheten. Et mål kan plaseres på et 
høyt platå, eller til og med kan det festes i takhøyde 
ved hjelp av en taljekonstruksjon. Pass på å sikre og 
beskytte målet til enhver tid. Husk også på at 
bueskytteren må hente pilene sine, så sørg for at 
løftekonstruksjonen er konstruert pålitelig og sterk.

Praktiske treningstips til innendørsøkter

Siden holdning er grunnleggende for kroppsbalanse
og dermed også for et godt skudd, la bueskytteren 
praktisere alle muligheter som en vil kunne møte 
når det skytes i naturlige omgivelser.
Start alltid en treningsøkt med oppvarming. Gjør 
skytteren klar over at den oppvarming som ble 
gjort på morgenen før konkurransestart kan bli 
ødelagt. Etter den vanlige oppvarmingen og før du 
starter konkurransen, blir bueskytteren tatt med inn 
i felten og til startmålet. Det kan gå opp til 30 
minutter før konkurransen faktisk starter, slik at 
skytteren må også gjøre en liten oppvarming ved 
startmålet sitt. I løpet av dagen kan det også skje at 
mens du beveger deg fra ett mål til et annet kan du 
måtte vente fordi det er en kø eller annen uforutsett

hindring som kanskje varer opp mot en halv time 
eller lengere. Det anbefales i slike tilfeller å gjøre 
oppvarming igjen før du begynner å skyte. Et 
elastisk bånd i sekken er å anbefale.
Få bueskytterne til å se på målet hver gang det 
skytes, slik at de får god gjenkjenning av målet og 
lærer viktigheten av "å lese" all type informasjon 
fra målet (om pilen treffer horisontalt, vertikalt, 
gult eller hjerte).
For praktisering av skyting på mykt underlag kan vi 
bruker en slange fra et bildekk, fylt med luft til om 
lag tre fjerdedeler og en plate plasert ovenpå den. 
La bueskytteren fokusere sin oppmerksomhet på 
målet, da dette vil distrahere oppmerksomheten 
vekk fra stativet det stås på. Åpen og lukket stilling 
skal praktiseres også i treningen.

Plasser en stol med ryggen vendt mot målet og la 
bueskytteren skyte ved å ha en fot på stolsetet. 
Observer kroppsbalansen og positur; det stående 
beinet der bueskytteren legger hele kroppsvekten 
bør være i en rett linje med kroppen, mens det 
andre benet "hviler" på stolen.
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Gjør det samme med det andre benet. Sett stolen 
med stolryggen vendt bort fra målet. Foten eller 
tærne skal peke i samme retning som kneet, unngå 
å få vridning i kneet og/eller leggen.

Plasser en stol mot matten og legg en kraftig 
bordplate ned mot setet på stolen (forskjelig lengde 
på platen vil gi forskjelig vinkel på "skråningen"), 
plassere stolen i forskjellige vinkler mot matten, så 
du oppnår forskjelig synsvinkling av skiven. La 
bueskytteren skyte stående og knelende for å få 
følelsen av å skyte oppover og nedover en bakke.

For å praktisere en "ikke-flatt" stilling i felten, 
plasser en liten treplate under den ene foten. 
Plasseres den under begge føttene, kan det simulere 
skyting i en oppad- eller nedadgående skråning.

Lukket og åpen holdning bør trenes på med tanke 
på feltskyting. Kroppsholdningen avhenger mye av 
posisjonene som skytingen kan eller må gjøres i fra 
pinnen og i forhold til målet.
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Bueskytterne kan øve vedrørende omstendigheter 
på skyting i oppoverbakke ved å strekke seg hele 
veien opp så langt som mulig og så tilbake til rett 
skuddposisjon igjen. Om man ikke har en matte 
plassert i høydeposisjonen skal det ikke være pil 
på buen i denne type øvelse.

For å simulere skyting i en oppoverbakke kan dette 
gjøres ved å bruke en matte i høyt nivå ved hjelp av 
en taljekonstruksjon, skyting nedoverbakke kan det 
trenes på fra en arbeidsplattform som brukes av 
bygningsarbeidere.

Få bueskytterne til å skyte i ulike lysforhold ved å 
slå av lyset på mattene og ha lys bare på skytelinjen 
eller slå av lyset på skytelinjen og ha bare lys ved 
mattene. Hvis mulig, ha bare på lys halvveis til 
mattene.
Bruk originale feltblinker eller 3D-dyr.
La bueskytterne bruke sine feltbriller eller kikkert 
etter hvert skudd, slik at de blir vant til rytmen de 
skal ha i felten for å analysere hvert skudd.
Gjør dem oppmerksom på at det er bare tre skudd 
eller til og med bare ett skudd per mål og at de 
neste målene vil være forskjellige alle sammen.

Legg et tau Ø 0.5 cm i slynger rundt på gulvet fra 
skyteposisjonen til matten og la bueskytterne gå 
langs tauet som øvelse på å gå til og fra målene i 
felten.

Standplass

Matten

Utenfor sesongen instruksjoner som gjøres i innen-
dørsfasilitetene og for feltskyting er som beskrevet i 
"WA Trenerhåndbok nivå 1" kapittel 11. Pass på å 
følge sikkerhetsaspektene; og husk i feltskytingen er 
skytelinjen ikke alltid parallell med matten.

Innendørs fasiliteter for instruksjon

Stativer og / eller matter til feltskytingen bør være 
laget av lette materialer, slik at de lett kan bli flyttet 
rundt i området. En lett og bærbar matte er ideell for 
å bli brukt i feltskyting. Mattene må være forsvarlig 
festet.

3D dyr må være i forskjellige størrelser og av alle 
slags dyr, fra de aller minste til de største.

En pålitelig tabell med siktemerker er avgjørende for 
et feltskytter. Man kan lage denne tabellen i 
treningstiden. I tillegg lærer bueskytteren hvor mye 
man skal justere på siktet hvis man misser på X med 
en viss avstand i centimeter.

Treningsøkt for å få siktemerker en stoler på

Ved kontroll av siktemerkene på de forskjellige 
avstandene, benytt anledningen til å skyte også på 
kortere og lengre distanse for hvert merke. Hvis du 
for eksempel bruker 20 metersmerket så skyt på 17,5 
og 15 meter, samt på 22,5 og 25 meter. Ved hjelp av 
20 metersmerket, legger man merke til hvor mye 
avviket blir på de forskjellige avstandene. Gjør det 
samme på hvert 5 metersintervall. Legg merke til 
avviket på hver eneste avstand. Disse notatene vil 
vise deg hvor mye du ville misset på avstanden hvis 
sikteinnstillingen var gal.

Det er også et faktum at dårlige skudd har en tendens 
til å treffe lavt i stedet for høyt. Så hvis du stoler på 
deg selv, blir din endelige tabell over merkene basert 
på den øvre delen av gult og du blir modig og trygg 
på tabellen din.
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Hvis en bueskytter ikke får verifisert siktemerkene 
sine før en konkurranse, kan du bruke eller lage et 
monogram eller en tabell som kan gi mange merker. 
Det kan også gi deg bare 20 eller 30 meters merket 
samt gi deg 60 eller 70 meters merket.

Start alltid en treningsøkt med oppvarming. Gjør 
skytteren klar over det faktum at den oppvarming 
som ble gjort på morgenen før konkurransestart kan 
bli ødelagt. Etter den vanlige oppvarmingen og før du 
starter konkurransen, blir bueskytteren tatt med inn i 
felten og til startmålet. Det kan gå opp til 30 minutter 
før konkurransen faktisk starter, slik at skytteren må 
også gjøre en liten oppvarming ved startmålet sitt. I 
løpet av dagen kan det også skje at mens du beveger 
deg fra ett mål til et annet kan bueskytteren måtte 
vente fordi det er kø eller uforutsette hindringer, som 
kanskje varer opp mot en halv time eller lengere. Det 
anbefales i slike tilfeller å gjøre oppvarming igjen før 
du begynner å skyte. Et elastisk bånd i sekken er å 
anbefale.

Kom med råd, veiledning og kontrollrutiner skytteren 
bør ha med tanke på utstyr og klær og da spesielt på 
valget av sko.

Treninger på standplassen

Før du starter praksisøkten. Ta en tur rundt løypa og 
fortell bueskytterne hva du vil de skal gjøre på det 
aktuelle målet og påpek alle de sikkerhetsmessige 
aspektene ved dette målet og rundt omkring på hele 
treningsfeltet. Fortell viktigheten av å gå i markert 
retning og mens de går, bør det tas hensyn og at en 
må være forsiktig med hvor en setter beina, spesielt 
etter regnvær: ikke trå på røttene til trær eller 
trestammer som ligger ute i felten, de kan være glatte.

Oppnevn én bueskytter i hver gruppe som skal være 
ansvarlig for gruppens sikkerhetsaspekt. I feltskyting 
er det 'A' skytteren som er den ansvarlige person for 
den gruppen.

For å unngå tap av piler eller annen skade, kan først 
bueskytteren bedømme avstand og deretter fortelle 
treneren hvilken avstand de tenker å skyte på. Hvis 
estimeringen er veldig gal kan du korrigere dem.

La bueskytteren gjøre notater under treningsøkten om 
hva som sees gjennom siktet, slik at de kan evaluere 
situasjonen etterpå. Avstander i regelboka er også en 
nyttig guide i treningen. Mange bueskyttere har sine 
egne "bokmerker" på avstandene for hvert mål eller 
3D dyr.

Uoppmålt
Skytters 

sikte merker Oppmålt

Sollys vil påvirke bueskytterens sikting sideveis. Skyt 
med sollyset kommende inn fra forskjellige vinkler 
og la bueskytteren lære seg hvilke konsekvenser det 
har på siktingen.

Vinden vil påvirke pilens flukt. I motsetning til i 
skiveskyting kan denne vinden variere fra mål til mål, 
bueskytteren går rundt på banen og skyter i ulike 
retninger. La skytterne lære å helle toppen av buen 
sin mer eller mindre inn i mot retningen av vinden, 
avhengig av styrken på vinden. Dette vil kompensere 
for avdriften på pilen lik justering av siktet sideveis, 
men skytteren vil ikke miste den normale 
senterlinjejusteringen.

Når du skyter på et mål som er satt opp langsetter en 
skråning vil sannsynligheten for at skytteren treffer 
på "laveste" siden av blinken være større enn å treffe 
på "høyeste" siden.

Skyting på tvers i en skråning



Feltskyting    27

•

•

•

•

Grunnen til sideveis gruppering er at bueskytteren er 
skjev og buen er tiltet. Bueskytteren har en tendens til 
å lene seg nedover bakken når en står i et skrånende 
terreng.

Når det skytes langs en skråning, lær bueskytteren å 
begynne oppdraget med spissen (buenocken) rett ned 
mot bakken. Dette vil kunne stoppe dem fra å lene 
seg bort fra bakken.

Bueskytteren bør ikke justere på siktet når det treffes 
på nedoverbakkesiden av målet. La bueskytteren bare 
sikte på oppoverbakkesiden på neste pil eller tilte på 
buen i retning oppoverbakke.

Vertikal kroppsstilling reduserer nedoverbakketreff 
effekten. Bueskytteren og trener kan kontrollere dette 
på følgende måte:

Prøv å finne et "i vater" punkt på bakken. Under en 
konkurranse har bueskytteren lov til å flytte på seg 
litt bak skytelinjen (eller pinnen), så lenge de ikke 
hindrer sin konkurrent.

Forbered skuddet ved å lene toppen av buen mot 
bakkeskråningen. I fullt drag sjekker treneren 
bueskytterens vertikale linjering ved hjelp av en 
imaginær sammenligning mot den vertikale linjen 
av stammen på et tre, eller gjennom en tenkt 
vertikal linje gjennom målet.

Linjer bueskytternes kropp i en vertikal opprett 
posisjon og sørg for at de ikke lener seg nedover 
bakkeskråningen.

Hvis skytteren ikke kan stå i en vertikal stilling og 
buen er tiltet, må de sikte litt til den motsatte siden 
av deres skråstilling.
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Compound (scope) skytteren kan selvfølgelig sjekke 
vateret. Begynn alltid med å lene buen mot bakken. 
Dette reduserer tendensen til å vippe buen bort fra 
skråningen.

Sammendrag av omtaler på betraktninger til 
opplæring i felt bueskyting
I skiveskyting er midten på skiven 130 cm over 
bakkenivået og når du skyter står du med en fot på 
hver side av en skytelinje. I feltskyting står du bak 
skytelinjen og ofte vil du ha matten nærmere bakken 
enn i skiveskyting, noen ganger mye høyere.

Sjekk dine siktemerker på varierende avstander og 
med matter som er montert høyt og lavt over bakken.

La bueskytteren skyte på matter og 3D dyr med og i 
forskjellige vinkler, fra venstre og høyre sider, 
oppover og nedover. I feltskyting er mattene og 3D 
dyrene ikke alltid plassert vinkelrett på siktlinjen av 
bueskytteren, selv om de ifølge reglene skal være 
plassert mest mulig vinkelrett på skyteretningen.

La bueskytteren skyte på ekstreme vinkler for å 
forberede dem til selve feltturneringen.

Hvis det er en vind, se på trær og gress for å estimere 
vindretning og styrke, slik at skytteren kan reagere 
deretter. Bueskytteren må vite av erfaring hvor mye 
de skal trekke fra eller legge til på avstanden på 
grunn av værforholdene.
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Ettersom matter og 3D dyr blir plassert rundt 
omkring i naturomgivelsene og bare én, to eller tre 
piler blir skutt på hvert mål og i ulike vær- og 
lysforhold, er det en nødvendighet at bueskytteren 
lære "å forutse" dem.

Slike som: sikteinnstillingen ved alle distanser og i 
all slags vær- og lysforhold, takle alle vindforhold 
(konstant og vindøk/senkninger - vindretninger), 
legge til eller trekke i fra ved oppoverbakke og 
nedoverbakke skyting med vind eller regn, i retning 
av solen (spesielt oppoverbakke). Kan et godt tips for 
skyting i vind være å slikke med tungen på baksiden 
av buehånden rett før starten på en skytesekvens, så 
bueskytteren bedre kan føle vinden under skytingen. 
La bueskytteren også bli kjent med regelen om bruk 
av et A4-papir når det skytes i solens retning. Hvis 
solen skinner i bueskytterens øyne kan det muligens 
føre til en faresituasjon, en kollega kan da skjerme 
bueskytternes øyne mens de skyter, med et stykke 
papir eller lignende som ikke er større enn et A4 ark.

Gjenkjenning av de forskjellige skivene og 3D dyr og 
deres posisjon i felten (avstand, størrelse, vinkel), 
spesielt 60 og 80 cm skivene; Bruk forskjellige 
mattetyper og størrelser, slik at bueskytteren kan bli 
god på å gjenkjenne forskjellene. Ta også i bruk noen 
kvadratiske og runde matter. I 3D eller jaktrunder bør 
bueskytteren vite om alle eller de fleste dyrene og 
papirdyrtypene, spesielt hvor hjertesonen er på hvert 
3D dyr eller papirdyr. Mange produsenter har disse 
tilgjengelig som et lite "lomme" vedlegg. Det kan 
også være av betydning å vite hvilken produsent 3D 
dyret som blir brukt i en bestemt turnering, er fra. Se 
da på produsentens hjemmeside for å samle mest 
mulig informasjon.

Bueskytteren bør ha flygeblad eller bilder for hånden 
til enhver tid for å se på dem og/eller plassere dem et 
sted der de kan sees når de har tid (bad eller kjøkken- 
vegg kan være et godt forslag).
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Gi bueskytteren råd angående gode klær og spesielt 
fottøyet. Velg vanntette fjellstøvler og solid vanntett 
kikkert, gi råd også om valg av type ryggsekk, mat og 
drikking ut fra behovet ved feltskyting.

6. Personlig pleie

Feltskytteren må planlegge hele løypa, bestemme hva 
slags mat og drikke de trenger til en hel dag med 
konkurranse ute i terenget og hvilke reserveutstyr de 
må ta med seg ut i felten. De må bære alt de trenger 
gjennom felten selv. Siden værforholdene kan endre 
seg, må de lære å eksperimentere med klær og utstyr 
for å være forberedt på "alt".

Fottøy
Veiled bueskytteren i deres valg av fottøy; vanntette 
fjellstøvler. La bueskytteren prøve ut støvlene i alle 
slags værforhold og ha med et par ekstra sokker som 
skal brukes kun på treninger og turneringer. Pass på 
at fjellstøvlene har en god såle og hvis det er svært 
glatt i naturomgivelsene på grunn av regnvær og 
mykt underlag bør fjellstøvlene ha mulighet til å feste 
pigger. La bueskytteren gjennomføre treningsøkter 
med pigger.

Solide fjellstøvler er nødvendig for en god holdning i 
felten og for å beskytte anklene (unngå en forstuet 
ankel) og for en trygg gåtur fra ett mål til et annet i 
naturskjønne omgivelser og i alle værforhold. Til 
regnvær eller for gåing i høyt gress vil en type av 
støvelbeskyttelse anbefales, en form for canvas kan 
være aktuelt.

Klær for kaldt vær
Veiled bueskytteren angående klær for alle typer 
værforhold. I kaldt vær bør klærne kunne "puste" og 
for å unngå feil i strengklaringen må dem ikke være 
for løse rundt kroppen,. En jumper eller genser av ren 
ull er veldig godt for feltskyting i kaldt vær, ull har 
også evnen til å holde på kroppsvarmen. I regn blir 
det vått, men vil fortsatt holde kroppstemperaturen.
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Hansker anbefales til periodene mellom skytingene, 
også en type varmepose (hjemmelaget) festet til 
bueskytterens belte for å varme hendene anbefales; 
Det finnes forskjellige typer oppvarmingsenheter 
som kan plasseres inne i posen og samtidig kan den 
mekaniske slippmekanismen eller tabben være i 
denne posen.

Bukser med lommer på sidene av låret der bueskytter 
kan nå dem lett, er svært hendig.

Klær for varmt vær
Det anbefales at folk i en feltløype bruker langbukser 
til enhver tid for å beskytte bena fra insekter (fluer, 
maur, mygg) og irriterende planter som nesle og eføy 
som kan distrahere bueskytteren mens det skytes. 
Skyteskjorten skal ha lange ermer, også for å 
beskytte mot insekter og irriterende planter. 
Feltskytteren har en stor fiende i felten og dette er 
flåtten (Selv om flått ikke er overalt i verden, har 
enkelte land dem og den lokale legen bør kunne gi 
råd om dette). Fra 10º celsius bosetter flåtten seg i 
busker og på grener. Flåtten er en parasitt som suger 
blod av mennesker og dyr og kan overføre 
smittsomme infeksjoner og sykdommer. Derfor er det 
av stor betydning at bueskytteren dekker kroppen sin 
med tilstrekkelig gode klær (Det er viktig at 
bueskytteren sjekker hele kroppen etter trening eller 
turnering for flått).

Klær for regn og vått vær
Godt vanntett eller vannavvisende vindtette klær er 
anbefalt ettersom feltskytteren vil være i felten hele 
dagen og ikke kan, som i skiveskyting, sitte i et telt 
eller gå til bilen for å hente nye klær i ulike 
værforhold. Feltskytteren må avgjøre hva slags klær 
de skal ta med i starten av turneringen. Det er lurt å 
ha noen form for lette vannavisende klær tilgjengelig.

Egnet er også en stor plastsekk (søppelsekk) der 
bunn- og sidehull er kuttet ut for å passe til armene og 
hodet og som kan trees over skyteklærne og/eller 
under en ullgenser.

Også egnet er stramtsittende kroppsklær som benyttes 
i sykkling. La bueskytteren prøve ut sitt vannavisende 
og regnvær klare klestype under treningsøktene, slik 
at de vet hva som passer dem best og slik at de ikke 
får noen uventede opplevelser i løpet av en turnering.

Bueskytteren bør vurdere å ta med en paraply. En 
paraply er nyttig av ulike grunner: å holde deg tørr 
hvis det regner og beskyttelse mot solen. Som et 
midlertidig buestativ og veldig praktisk er en 
spaserstokk, som kan få deg opp glatte og vanskelige 
bakker.

Kikkert
Veiled bueskytteren angående skytebriller og kikkert. 
(Se WAs regelboken for restriksjoner). Kikkerten kan 
være festet til beltet, slik at den ikke blir borte i løypa 
og er lett tilgjengelig når den skal brukes.
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Tren bueskytteren til å bruke kikkert etter hver pil 
eller til og med før skyting for innhenting av mest 
mulig informasjon fra målet. Selv i innendørs-
treningsøktene så bør bueskytteren bruke kikkert 
etter hvert skudd slik at det blir en automatikk. 
Ettersom pilene blir skutt fra ulike vinkler på målene 
kan det fort se ut som pilene står i en poengsone utfra 
hva en ser på pilnocken sin posisjon; mens 
treffpunktet kan være i en annen poengsone.

Ryggsekk eller belte
Veiled bueskytterne på hva slags ryggsekk eller belte 
som vil være best for dem. Selvfølgelig vil en god 
ryggsekk være en nødvendighet for feltskyting, siden 
bueskytteren skal oppholde seg ute i felten hele 
dagen uten mulighet til å gå av banen for å hente noe. 
Bueskytteren trenger for eksempel opp mot 4 liter 
drikke, mat, reservedeler og klær for vått vær samt et 
lite førstehjelpsskrin, insektspray og solbeskyttelse. 
Noen bueskyttere foretrekker et belte i tillegg til 
koggeret, for bæring av alt nødvendig tilleggsutstyr 
under feltturneringen. Men de fleste bueskyttere 
foretrekker en ryggsekk med stol slik at de også kan 
sette seg ned i løpet av ventetiden ved et mål.

En god ryggsekk må være vanntett og sterk nok til å 
kunne bli sittet på, ha fornuftig rominndeling og gode 
skulderputer og bærestropper. Under treningsøkter la 
bueskytteren bære med seg sin ryggsekk og pass på at

de bærer sekken på begge skuldre. Bære ryggsekken 
på bare den ene skulderen kan overbelaste skulderen. 
La dem lage en sjekkliste over hva de skal ha med 
seg, slik at sekken ikke blir for tung.

Reservedeler
Bestem hvilket reserveutstyr en bør ta med på felt- 
turneringen. Dette er en individuell sak, men som 
trener må du gjøre bueskytteren klar over valgene og 
råde dem i denne saken. En compoundbueskytter vil 
mest sannsynligvis ta med mer reserveutstyr inn i 
feltet enn en langbue eller barebowskytter. En ekstra 
streng eller tab for eksempel er anbefalt å ta med seg 
og en kniv for å få løsnet piler fra matten, som også 
vil være hendig å ha med tanke på mat.

Bestem hva slags mat og drikke en burde ta med på 
en hel dag med konkurranse. Skal vi drikke vann eller 
sportsdrikk? Ernæring er en av de viktigste aspektene 
for idrettsutøveren, på grunn av økt behov for energi, 
noe som har vært kjent siden de første konkurranser i 
antikkens Hellas. Feltskytteren som holder på med 
tung fysisk aktivitet, trenger mer mat enn en 
skiveskytter. Energiforbruket for en voksen person 
utgjør ca 2000 - 2800 kcal per dag. Fysisk aktivitet 
ved hjelp av trening eller konkurranse vil øke den 
daglige forbrenning med 500 til 1000 kcal per time, 
avhengig av fysisk form, varighet og typen intensitet 
på aktiviteten. Av denne grunn må bueskytteren 
tilpasse sitt inntak av energi ved å øke matinntaket i 
henhold til nivået av det daglig energiforbruket.

Ernæring

Dette økte matinntaket bør være godt balansert. Store 
svettetap kan utgjøre en risiko for helsen ved å 
fremkalle en meget alvorlig dehydrering, som fører til 
nedsatt blodsirkulasjon og varmetap, som igjen kan 
føre til heteslag og kollaps.

Mat og måltider skal inntas like før og under trening, 
eller ved en pause i treningen eller ved uforutsette 
små pauser i konkurranseperioden. Inntaket av energi 
bør tilpasses spesifikke fordøyelses- og assimilerings- 
forhold, som er avhengig av art og omstendighet for 
sporten vår. Reguleringsforskrifter finnes for 
matvarer som dekker spesielle behov i spesielle 
tilfeller, for eksempel dietetiske næringsmidler. 
Imidlertid er ingen slik regulering tilgjengelig for 
sportsernæringsprodukter eller kosttilskudd. Også de 
ulike matvaner over hele verden og de ulike kulturene 
som gjelder for mat må tas i betraktning. Det er derfor 
bueskytteren som skal finne den rette balansen for
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matinntak og drikke. Det må prøves ut under trening 
og ved konkurranser.

Siden feltskytteren må bære med seg mat og drikke 
hele dagen, bør det nøye vurderes hva som skal tas 
med; noen typer matvarer kan ikke transporteres hele 
dagen, da de kan bli dårlig og du vil bli syk om du 
spiser det. Tilrådelig er for eksempel kjeks som er rik 
på karbohydrater. Vær forsiktig med å drikke av 
fjellbekker selv om arrangørene sier det er ingen fare. 
Igjen er det opp til bueskytter å finne ut hva slags mat 
og drikke som passer dem best og eneste måten å få 
erfaring er ved intensivt treningsprogram og i 
konkurranse. Under en intensiv treningsøkt pass på at 
nok vann er tilgjengelig.

I en konkurranse vil det mest sansynelig være en 
kiosk i løypa, men som trener bør du forsikre deg om 
dette før konkurransen ved å snakke med arrangøren 
om det vil være en mulighet for å få tak i vann i 
felten. Hvis ikke, må bueskytteren ta med seg minst 3 
liter vann i ryggsekken sin.

Konsultasjon med en ernæringsfysiolog sammen med 
bueskytteren vil være til stor hjelp. Det er imidlertid 
noe grunnleggende angående mat og drikke innen vår 
sport basert på erfaring fra internasjonale bueskyttere 
og kliniske ernæringsfysiologer fra landslager;

Frokost spises minst to timer før treningen eller en 
konkurranse.

Drikk kun små mengder før treningen eller en 
konkurranse.

Etter det første settet med piler er ferdig, drikk og 
spis hele dagen i små porsjoner etter hvert sett med 
piler. Husk at hvis en bueskytter blir tørst eller 
sulten under trening eller konkurranse er det for 
sent, da er de allerede dehydrert og det kan påvirke 
konsentrasjonen deres.

Bueskytteren trenger opp til 4 liter vann daglig, 
spesielt under en konkurranse.

Etter en dag med intensiv trening eller konkurranse 
spises et måltid rikt på karbohydrater innen to 
timer. Kort tid etter aktiviteten opptar kroppen 
karbohydratene lettere enn på et senere tidspunkt. 
Et pastamåltid er utmerket.

Vær forsiktig med koffeinprodukter slik som kaffe 
ettersom disse har en vannlatende virkning, i 
tillegg kan hjerterytmen også påvirkes.

Drikk ikke væske som er for kald.

Hvis du er med på en konkurranse eller treningsleir 
i utlandet, ikke spis noe som ikke er kjent.

7. Sikkerhet i feltskyting

Selv om alvorlige skader eller ulykker sjelden 
forekommer i feltdisiplinen må du være klar til å 
håndtere dem hvis de oppstår. Feltskyting er stort sett 
skutt i naturens omgivelser som for det meste er 
utenfor bebygde områder som byer eller bygder. 
Treningen skjer som oftes i små grupper som er på 
ulike mål i treningsfeltet, som kanskje også har 
begrenset fremkommelighet. Treningen skjer ikke 
alltid i en feltløype satt opp av en klubb, det kan være 
at du velger å skyte på en spesiell plass for mer 
brattholdtrening. Det er derfor viktig at du alltid har 
med deg handlingsplan for førstehjelp samtidig med 
gjennomføring eller deltakelse i treningsøktene. 
Enhver feltløype bør undersøkes, en beredskapsplan 
bør også bli utformulert. Under en konkurranse må 
bueskytteren forholde seg til de retningslinjer for 
sikkerheten som er blitt gitt, men det er arrangøren 
som har ansvar for en helhetlige sikkerhetsprosedyre.

Planlegging
Planlegg treningsøkten i god tid, avhengig av hvor 
plasseringen er, slik at du kan informere nødvendige 
myndigheter, grunneier, skogvokter og så videre og 
lag en beredskapsplan for hver treningsøkt, kurs eller 
konkurranse;

Planlegg og organiser treninger med høy sikkerhet i 
tankene.

Lag en avstandsoversikt for hvert mål, med tanke 
på alle sikkerhetsaspekter vedrørende pilflukt.

Planlegg alle materielle behov for hver enkelt 
treningsøkt, for eksempel pilstoppnett, bånd, skilt, 
førstehjelpsutstyr, matter, skiver eller 3D dyr. Ved 
opplæringsformål, husk distansestimeringsutstyr, 
målebånd og bærbar radio etc.

Planlegg slik at det er noen på hver treningsøkt 
som er kjent med bruken av førstehjelpsutstyr.

Når treningen er planlagt i et naturområde:
Sikre det feltet du ønsker å bruke med skilt og bånd
for å holde turgående, springende, syklende eller 
hesteryttere utenfor området.

Inspiser området etter farlige gjenstander før hver 
treningsøkt, spesielt om det har vært stormfullt vær.

Inspiser alle målene før hver treningsøkt. Matter og 
3D dyr bør være godt satt fast, slik at de ikke velter 
under skyting.

Fasiliteter
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Vær ekstra observant på sikkerhetssoner spesielt 
ved matter hvor det skytes oppover en bakke. Før 
hver treningsøkt må det forsikres om at alt er fritt 
for hindringer.
Sett opp merkebånd for å markere de trygge stiene 
til hvert mål. Løypa bør gå medurs.
Ha reserveskiver bak mattene. Disse må være 
dekket til for å unngå fuktighet.

Handlingsplan for nødhjelp 
Utvikle og skrive ned en handlingsplan for nødhjelp 
til hver feltløype slik at alle er klar over sitt ansvar. 
Det skal inneholde minst følgende aspekter:

Minst 1 person har en mobiltelefon.

Telefonnummeret til nødetatene som ambulanse, 
lege eller sykehus. Skriv disse ned før treningen 
starter og ha en kopi i førstehjelpskrinet.

Før en oversikt over alle nødtelefonnumrene.

Ha en oversikt over telefonnumrene til alle som 
deltar i opplæring og til hvem du skal kontakte i 
tilfelle en nødsituasjon.

Ha et førstehjelpsskrin på et sentralt punkt.

Navn og telefonnummer til den personen som er 
kjent med førstehjelpsutstyr.

En kopi til hver gruppe i felten.

Bærbare radioer er ingen luksus i feltskyting og 
folk bør frarådes fra å bruke dem under trening 
eller i turneringer.

Lag instruksjoner for å stoppe skytingen om en 
nødsituasjon skulle oppstå, for eksempel tre høye 
støt i en fløyte.

Individuell sikkerhet

Instruer vedrørende ansvar og atferdskrav i feltet. 

Instruere bueskytteren om at de ikke bør stå nær en 
klippekant.

Instruere bueskytteren til å se hvor de går til målet 
for å score og når de går videre til neste mål.

Når det gåes opp- eller nedover en bakke, instruer 
bueskytteren om at de tar utstyret sitt i den hånden 
som er vekk fra skråningen. Hold den andre hånden 
fri av sikkerhetsmessige grunner.

Instruere bueskytteren om å være på vakt for det 
uventede ute i felten, slik som turgåere, syklister, 
hunder, hesteryttere osv.

Instruere bueskytteren om at de ikke må løpe rundt 
i felten.

Gruppesikkerhet
All skyting skal være under direkte tilsyn av treneren, 
eller utpekt person, som utpeker en bueskytter- 
ansvarlig for hver gruppe.

Den ansvarlige bueskytteren i hver gruppe skal gi 
godkjenning, ved hvert mål, til å skyte etter at en er 
overbevist om at alle forholdsregler er tatt.

Alle anstrengelser bør gjøres for å gjenfinne tapte 
piler ved ethvert mål.

Under ingen omstendigheter bør noen skyte hvis 
noen er på feltet i nærheten av målene, dette 
inkluderer også alt dyreliv.

Forsiktighet bør utvises når du trekker pilene ut av 
målet, spesielt når matten står på et ujevnt område 
og omgivelser.

Når vi leter etter mistede piler så sørg for at en bue 
er plassert foran målet, eller plaser en person nær 
målet slik at det er godt synlig for påkommende 
bueskyttere at målet ikke er ledig ennå.

Informer bueskytteren om det er noe farlig i terrenget 
som de kan støte på under treningsøkten.

En detaljert plantegning for anlegget der treningen 
foregår (avstand og måloppsett i gåretningene).
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Når man forlater målet så vær sikker på at 
målet er sikkert og i orden for neste gruppen.
Gruppene går til neste mål og holder seg til den 
oppmerkede stien.
Siden alle mål kan bli skutt på samtidig, skal alle 
turstier være trygge for streifpiler og glatt underlag.

Pliktoppfyllende deltakere
Det er hver deltagende bueskytters ansvar i all 
feltskyting å sikre at utstyret de bruker er i sikker 
stand og innenfor de retningslinjer fastsatt av 
utstyrsprodusenten og turneringsregler og er i stand 
til å møte kravene til en feltskytterbane. Det er også 
deres videre ansvar å avvise ethvert skudd som de 
anser kan skape en fare. Det skal rapporteres til 
arrangøren (eller dommer), om en sak som de anser 
for å være farlig for helse og sikkerheten til enhver 
deltaker eller tilskuer. Deltakerne kan også være i 
strid med regelverket om aktsomhetsplikten ved ikke 
å overholde fastsatt regler og forskrifter, som kan 
resultere i uaktsomhet, forårsaket av egne handlinger 
eller unnlatelser.

Personlig beskyttelse
Feltskyting kan være en farlig sport både fra utstyret 
som er i bruk og tilstanden på løypa. Det er enhver 
bueskytters ansvar til enhver tid å ta de skritt de 
mener er nødvendig for å sikre deres personlige 
sikkerhet og beskyttelse mot utstyrssvikt i tillegg til 
elementer som været og terreng. For juniorer, skal det 
for foreldre eller oppnevnt verge som sikrer at de er 
godt beskyttet og i trygg omsorg.

Førstehjelp
Det er en plikt for hver arrangør å ha en førstehjelp- 
stasjon overvåket av en kompetent person, etablert for 
å kunne dekke alle situasjoner som kan oppstå. I 
tillegg må et kommunikasjonsmiddel være til stede, 
slik at hjelp kan bli innkalt fra nødetatene som for 
eksempel brann, politi og ambulanse. Dette kan være 
i form av en mobiltelefon eller en toveis radio 
basestasjon, uavhengig av hvilken, den skal bli testet 
av en kyndig person for å forsikre at en forbindelse 
kan gjøres til de relevante tjenester før aktiviteten 
begynner.

Hensyn må tas i hvor plaseringen av en trygg sti og 
retningspiler blir plasert. Selv om det ikke er 
obligatorisk i lovform, er de der som veiledning og 
sikkerhet av og for bueskytteren når de er ute og 
beveger seg mellom målene. De må ikke lede 
bueskytteren, eller tilskueren til områder der det er 
fare for flygende piler, eller et område som kan 
betraktes som et "risikopunkt" på grunn av terrenget. 
Ved behov bør ekstra retningspiler brukes og en 
alternativ rute lagt opp for å veilede personer unna 
enhver fare, men samtidig holde dem innenfor 
løypegrensene. Hvis et alternativ ikke kan bli funnet, 
må målene i det aktuelle området bli flyttet 
tilsvarende det sikkerhetsoner påkrever.

Retningspiler (skilt)

All anstrengelse bør gjøres for å gjenfinne mistede 
piler i løypa. Hvis de ikke kan bli funnet, skal 
arrangøren bli varslet. Oppgi målnummeret hvor 
pilen ble mistet og det omtrentlige området der 
pilen(e) kan være. En bueskytter kan også skrive 
disse notatene på skiven ved nasjonale turneringer. 
Ved første anledning bør et konsentrert søk utføres 
for å gjenfinne eventuelle piler, slik at det reduseres 
på muligheten for skade på enten turgåere eller dyr 
ved et senere tidspunkt.

Mistede pil(er)

9999
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Det grunnleggende prinsippet for innlæring og det å 
få taktiske ferdigheter innen feltskytingen er ved å 
stadig gjenta aktiviteten under ulike omstendigheter. 
Gjentagende skyterytme (i 1 pil-sekvens, så vel som i 
3 pilers- sekvens) for å bruke de rolige øyeblikkene.

8. Taktiske hensyn i feltskyting

Utøv rollespill av ulike feltkonkurransesituasjoner 
(shoot off). Visualiser en feltkonkurransesituasjon.

Nedenfor er en kort liste over nødvendigheter i 
feltskyting. De er i ingen spesiell rekkefølge, men 
kan være essensielle for bueskytterens egen mentale 
sosialisering og glede. Husk at en bueskytter er på 
feltbanen det meste av dagen og at de ikke har 
mulighet til å forlate banen før turneringen er slutt.

Tilsvarende bueutstyr som bueskytteren ville brukt 
på skiveskyting, inkludert tilsvarende type av piler 
bueskytteren normalt vil bruke. Ta med minst 8 
piler ut i løypa, inkludert et lite reparasjonssett for 
å kunne gjøre små reparasjoner hvis nødvendig.

Noe enkelt og godt å spise er alltid velkomment.

Litt kioskhøflighet er det å kjøpe litt i kiosken ved 
løypas pauseområde (hvis tilgjengelig).

Hva trenger jeg i feltskyting?

Lett vind kan føre til at pilen "streifer" sidelengs 
(reaksjon: sikt til venstre eller høyre eller tilt buen 
til venstre eller høyre).

Når du er i åpent terreng, se på trær og gresset for å 
måle vindstyrken slik at du kan gjøre korreksjoner 
ut fra det.

I dalene kan det være lett vind som forårsaker at 
pilene driver til venstre eller høyre, (reaksjon: 
reager mot vindretningen eller juster på siktet).

Regn vil "slå ned" pilene å gjøre så treffet kommer 
lavere på målet (mothandling: sikte høyere eller 
sette siktet lavere, holde tab,bue og piler så tørre 
som mulig).

Feltskytingens "obs" og "ta 
hensyn til"

I svært høy temperatur kan effekten på buelemmer 
bli påvirket og pilene kan reagere litt på dette, for 
høyrehendte bueskyttere kan pilgrupperingen bli 
"trykket" til høyre, (handling: sett plunger litt 
hardere og prøv å holde den komplette buen i 
skyggen).

Ved lav temperatur kan pilene reagere stivere og 
for høyrehendte bueskyttere vil pilgruppene treffe 
til venstre (handling: sett plungeren litt svakere).

Med sterkt lys som kommer fra siden vil pilgruppen 
komme på samme side som lyset kommer fra, 
(reaksjon: juster siktet eller sikt til høyre eller 
venstre på målet).

Ved en skrående horisont eller en skråstilt matte vil 
pilgrupering gå til venstre eller høyre, avhengig av 
hellingsvinkelen (handling: tilt buen - pilen vil 
følge øverste lem, skrås buen til venstre, da vil 
pilene gå til venstre og vice versa).

Forberedelser til feltrunder før 
åpningen av feltsesongen

Sett mål for kommende sesong.
Bueskytteren skal ha en pågående treningsplan som 
omfatter aspekter som kraft, utholdenhet, mentalt, 
teknisk.
Treningen bør være regelmessig.

Tren med klær for alle typer vær.
Bueskytteren bør prøve alle aspekter av individuell 
ernæring (mat og drikke) og behov.
Forberede og planlegge deltakelse i enkelte runder.
Alt utstyr, ernæring og klær må sjekkes.

Målpraksis er helt avgjørende før start på feltsesongen.

Tips til treneren
Vær et godt eksempel som leder og trener.
Gi beskjeder og forklaringer med klar og tydelig 
stemme.

Korriger feil på en vennlig og effektiv måte.

Vær entusiastisk og interessert.

Vær alltid klar på sikkerheten.

Del din interesse på alle bueskytterne.

Vær forsiktig med konklusjoner.

Utøv tillit og respekt for hverandre.

Vær observant på ting som kan distrahere fokus og 
oppmerksomhet hos bueskytterne.
Ha en fløyte med deg slik at du kan få stoppet 
skyting umiddelbart om behovet dukker opp. 

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no

Organiser effektiv trening.

Vær taktfast når nye ting utlæres.

Behandle naturen og området med respekt.
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Langbue 3

1 Utstyr

Buen
Buen er laget av tre eller laminater av tre. Buken skal 
være av en 'D' form i tverrsnittet. Tykkelsen kan ikke 
være mindre enn 5/8 del av bredden. Baksiden må 
være flatt eller svakt konveks og sidene konvekse. 
Håndtaket skal være ca 5 tommer (125 mm) langt og 
i det omtrentlige senter på buen og kan være dekket 
av et materiale du fritt kan velge. Lengden på buen 
kan ikke være kortere enn 155 cm ved skyting av 
piler opp til 26 tommers lengde og ikke kortere enn 
170 cm når du bruker piler som er lengre enn 26 
tommer.

Horn nock

Øvre lem

Buerygg

Buemage

Nock

Fjærer

Pilskaft

Håndtak
Midtsurring

Nedre lem

Streng

Horn nock

Innsatt pilplate

Hardved innskjøting

Spiss

Når en bue blir laget, prøver buemaker å bruke et 
godt stykke trevirke som er godt og riktig tørket. 
Alikevel vil ikke alle, men de fleste buer komme til å 
følge strengen til en viss grad. Det betyr at trevirket i 
buen har inntatt en bøy imot sin oppspente posisjon, 
slik at når strengen blir tatt av og buen holdes 
horisontalt med magen nedover, ser den vagt ut som 
en fugl i glideflukt. Hvis bueskytteren holder for 
lenge i fullt oppdrag kan bøyningen ikke bare skje 
raskere, det vil trolig føre til at buen inntar en dypere 
b

bøy. En liten bøy inntatt av en bue kan godt forbedre 
"følelsen" så den blir bedre å skyte med. En bue som 
beholder rettheten sin kan gi et vondt slag i hånden 
når du løser ut. Min 55 punds barlindbue gikk inn i 
en liten bøy i løpet av sitt første år, men har ikke økt 
så mye på de ytterligere åtte årenes bruk.

Blant trevirke for å lage en bue, er barlind universelt 
oftest ansett som best, når en skal lage en heltrebue. 
En slik bue blir laget med trevirket som er ut mot 
barken (lyst tre) som ryggsidedel og trevirket 
nærmest kjernen (mørkt tre) som magesidedel på 
buen. Denne arrangeringen utnytter de naturlige 
egenskapene til veden, som effektivt danner et 
naturlig laminat (om det er egenskapene som skal 
kombineres for å frembringe fleksibel motstand til 
bøyningen som søkes av buemaker og skytter). I 
utseende har heltre barlindbue en lys rødbrun mage 
med en nesten hvit rygg, noe som gjør den til det 
mest attraktive element. Kjerneveden av barlind er 
også mye brukt som buk på en bue, med en hickory 
rygg limt på plass som da tar plassen til ytterveden 
fra barlinden. Hickory er et hardt spenstig trevirke i 
utstrakt bruk som ryggpartiet på buer. Magetrevirke- 
typer, bortsett fra barlind, inkluderer "Lemonwood", 
"Os-age" og "Beefwood". Selv om den sistnevnte gir 
et fantastiskt vakkert utseende ser noen på den som 
ubrukelig (blir en bue som ikke klarer bruk 
kontinuerlig) og er bedre til bruk i midtsekseksjonen 
på en trippel-laminert bue. Andre tresorter som også 
brukes på denne måten inkluderer "Greenheart", 
"Purple" og "Ash" og mer nylig engelsk barlind. En 
heltrebue av engelsk barlind gir sjelden en langvarig 
bue, siden årringene i tømmeret er for grove. Selv 
langt bakover i tid hvor barlindbuer ble brukt av 
hærene, var det nesten alltid spansk eller italiensk 
barlind som ble brukt. Det er mange andre tresorter 
som kan anvendes. Disse kan være oppført i annen 
publikasjon, men de er kanskje ikke så lett å få tak i.

Strengen
Strengen kan lages av et hvilket som helst materiale, 
tradisjonelt var lin, hamp og silke noen materialer 
som ble brukt. Men med tanke på at en røket streng 
nesten alltid også betyr "ødelagt bue", er de moderne 
menneskeskapte alternativene tryggere. Når det er 
sagt, jeg har sett bare én streng ryke og den var laget 
av hamp, den syntes å ryke nesten forsiktig i 
toppløkken og forårsaket ikke noen skader på buen. 
Bedre sikker enn lei seg, sier jeg, vær forsiktig med 
bruken av noen nye materialer. Velg et som ikke har 
en tendens til å ryke altfor lett. Kanskje ser strengen 
fortsatt helt bra ut, men vær klar over innvendige 
usette påkjenninger skjer inni strengen. Jeg er ikke i 
tvil om at en røket streng vil resultere i en ødelagt 
bue. Det nye materialet, "Fastflight", ryker nesten 
garantert ikke og høres lovende ut. Jeg har en bue 
utstyrt med en og har i det siste året brukt den uten 
uheldig innvirkning. Det beste som kan sies om den 
er at på 165 m gir den ca 9 m ekstra avstand for pilene.
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Figur 1

Figur 2

Figur 3

Rettning på lagene

Prøver jeg den på en av mine gamle buer, gir det meg 
inntrykk av at den forårsaker veden å følge strengen 
mer, men kanskje jeg var for opptatt av å se etter 
uønskede effekter. Forsiktighet tror jeg at en 
fremdeles bør utvise ved bruk av moderne kunstige 
materialer.

På dette tidspunktet er det vel bare rettferdigjørende 
å fortelle deg hvorfor jeg foretrekker dobbelt øye på 
strengen og ikke enkelt øye. For det første har jeg 
ikke gjort det til min prioritet å bli dyktigere på å 
lage sistnevnte, selv om jeg bruker en når nye buer 
lages. Den er veldig nyttig i tillerjusteringsetappen 
der også strenglengden må endres flere ganger. Hvis 
buen er til meg selv vil jeg i løpet av første dusinene 
skudd eller så med skyting kunne foreta justeringer 
ganske lett for å oppnå riktig strenghøyde.

Hvilket bringer meg til den andre grunnen; på grunn 
av måten den er laget, kan ikke løkken beskyttes 
"med en type pisksurring", så en hvilken som helst 
slitasjeeffekt på løkken blir påført strengmaterialet. 
Noe som ikke kan være bra for streng eller bue om 
strengen skulle ryke.

Den riktige lengden på en dobbeltløkket streng blir 
oppnådd ved å måle fra buenock til buenock langs 
ryggen på buen og trekk så i fra 2 tommer. Når 
strengen blir laget bør du ha lagt til minst det antall 
strengsurringer produsenten har anbefalt. Det er 
bedre å ha flere surringer på strengen enn færre - 
kunnskap ut fra erfaring.

Strengen blir justert ved å snurre den, for å komme 
frem til den riktige strenghøyden for buen. For de 
fleste buer vil dette være 6 - 7 tommer (150-175 mm) 
gap mellom streng og håndtak på buen. Tradisjonelt 
er dette referert til som "fistmele" og er ment å bli 
målt ved hjelp av måling med utvidet tommel, se 
figur 1 - dog en tvilsom måling, gitt på grunn av 
variasjoner i menneskelige håndstørrelser.

Selv i mine tidlige dager av skyting med langbue 
hadde jeg problemer med buemakerknuten, jeg fant 
raskt grunnen da jeg innså at det faktisk var noe mer 
enn en rett frem tømmermannsknop. Feilen lå i det 
faktum at de indre surringene måtte gå med lagene på 
tvinningene langs strengslutten, siden da har aldri 
strengen sklidd.

Lage knopen
Heng strengen på en spiker; ta nå tak i den med 
venstre hånd der hvor knuten skal til å bli laget. Med 
høyre hånd, ta enden av strengen og legg den fra 
høyre til venstre bak strengen, før enden på strengen 
fra venstrehåndsiden av strengen, da har du laget en 
liten løkke når du la strengen rundt og bak strengen, 
figur 2; nå putter du enden på strengen ned gjennom 
løkken, det er på dette tidspunkt behovet for å sikre 
at den frie ende på strengen kommer til å ligge i 
sporene som dannes av de tvunnede kordeltrådene i 
strengen, figur 3; etter å ha sørget for at det er riktig, 
plukk opp den løse enden fra den andre siden av 
løkken, putt den nok en gang ned gjennom løkken, 
figur 4; en tredje runde skal tas hvis en bue med mye 
pund brukes.
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Figur 4

Figur 6

Figur 5

Merk: Det er essensielt å ha den løse enden på 
strengen, som da vil lage "knopen" ved å ligge langs 
tvinningen på strengkordelene den blir surret rundt. 
Løkken lager da knopen på strengen.

Nocker
Historisk sett var alle nocker en "helhet av pilen", det 
betyr at nocken ville bli kuttet inn i trevirket i selve 
pilen, men det var nødvendig å forsterke nocken for 
å stoppe trevirket mot splitting når strengen trykket 
på pilen ved tidspunktet når løs ble tilført. Dette ble 
overvunnet ved å lage et kort kutt ned i senteret på 
enden av pilskaftet, parallelt med årringene; et tynt 
stykke ben ble deretter limt inn. Når den er på plass 
kan et annet kortere kutt bli gjort, denne gangen på 
tvers av årringene i sentrum, gjennom både ben og 
trevirket. Snittet vil da bli filet ut for å tilpasses til 
tykkelsen av strengen på buen som pilen er beregnet 
til.

Etter at bueskyting ble en sport i stedet for den 
kampmetoden det hadde vært, begynte nocker å bli 
laget som en egen enhet som ble sikret på pilskaftet 
ved å feste dem ved liming. De er blitt laget av ben, 
plast, aluminium og mange andre egnede material-
typer. Moderne støpte plastnocker er lettere å 
montere og er nesten universelle i bruk. Fortsatt er 
det en god del "trad"-tilhengere rundt om som 
foretrekker å lage nocker som "helhet av pilen".

Innlegg av ben

"Helhet av pilen" nock 
med innsatt bit av ben 

for å styrke nocksporet.

Viktoriansk pil med 
beninnsats for 

formulering av nock.

Moderne plastnocker 
limt på pilen.

Pilskaft Fjærer NockHardved innskjøtingSpiss
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Figur 7 

"Chested" pil

"Barrelled" pil

Pilen
Denne må bestå av et trevirke, der det anbefales å 
være montert en messing eller stål spiss (pile), en 
nock og naturfjær som styringsenhet.

Skaft
Skaftet kan være av et hvilket som helst trevirke, 
men de fleste er uegnet siden de enten er for tunge, 
for lette eller for sprø. Piler laget av sprøtt trevirke 
kan lett knekke, med mulig katastrofal konsekvens. 
Et passe lett trevlet trevirke behøves og et som er 
kjent som "Port Orford Cedar" brukes i store 
mengder. Piler laget av trevirke utvinnet fra gamle 
gulvbord har oppnådd en slags mytisk aksept som 
"det beste"; sikkert vil det være at dette trevirket vil 
være godt og riktig tørket og mest sannsynlig være 
en form for furu.

Heltrepilene er det de aller fleste bruker, men de har 
ulemper. Det virker umulig å finne rette skafter og 
selv om man blir fortalt at "bare varm dem opp og de 
vil bli myke nok til å bli rettet ut"; er min erfaring at 
dette oftest er så bortkastet tid at det ikke er verdt 
det.

Skyte- og spektakulære resultater kan oppnås med 
trepiler som er "chested" dvs. balansepunktet flyttes 
bakover på pilskaftet og noen ganger er det bakenfor 
"midten" av pilen. "Barrelled" piler bruker samme 
prinsippet om å holde vekten lav mens stivhetsgrad 
holdes på et akseptabelt nivå.

Fjærene
Fjærene skal være av typen naturfjær. De kan fås i 
forskjellige former, størrelser og farger. Det er også 
venstre og høyre "spinn"-fjærer og må aldri  blandes! 
Den vanligste fremgangsmåten er å ha 3  fjærer med 
lik avstand mellom seg rundt skaftet og i en avstand 
fra nocken slik at fingrene ikke vil berøre dem under 
løsprosessen. Når fjærene er festet til  skaftet og er i 
rett vinkel til slissen i nocken, er "topp fjæren" ofte 
farget annerledes fra de to andre og peker alltid vekk 
fra buen når pilen er nocket på strengen. Moderne 
lim er svært nyttig for fjæring, siden den er vannfast 
så fjærene ikke faller av i regnet.

Pilspiss
En feil som kan oppstå med tid og bruk er svekkelsen 
i trevirket ca 1-4 tommer (25-100 mm) fra spissen. 
Noen ganger vil pilen "komme seg" med et år eller så 
med hvile, men vanligvis har pilen inntatt en varig 
bøy akkurat som en bue kan gjøre, og vil ikke være 
verdt å skyte med mere. I gamle dager anerkjente 
bueskytteren denne feilen og hardvedinnskjøting på 
piler utviklet seg. Pilskaftet blir utstyrt med et stykke 
hardved på de få vitale tommene. Hardveden kan 
være fra "Greenheart", "Beefwood" eller "Mahogny", 
men ved dens noe høyere tetthet og vekt kreves det 
kompensasjon med en lettere pilspiss.
Se figur 7.

Hardvedinnskjøting - to punkt

Hardvedinnskjøting - to punkt

Hardvedinnskjøting - fire punkt

Hardvedinnskjøting - fire punkt

Antall punkter på innskjøtingen avhenger av hvilken type 
skjøt som brukes. Dersom en "V" skjøt brukes vil to-punkt 
innskjøt bli resultatet. Dersom en "X" skjøt brukes vil en 

firepunkt innskjøt bli resultatet.

Mange produsenter stivhetsgraderer pilskaftene deres 
så de passer til en recurve bue. For en langbue regnes 
det generelt at stivhetsgradverdien bør være ca 1/3 
mindre, men vær forsiktig her; ettersom en bruker av 
26 tommers piler, skutt ut av en 55 punds bue krever 
en stivhetsgrad som er i 30/35 gruppen, mens en 
venn av meg med oppdragslengde på 28 tommer som 
også skyter med en 55 punds bue bruker piler i 40/45 
gruppen. Anbefaling er først å fastsette pundstyrken 
på buen og bruk den med piler passende til formelen 
ovenfor til din draglengde blir stabil. Deretter forsøk 
å finjustere pilene til buen.

Stivhetsgradering av piler

Skyt flere forskjellige stivhetsgraderte piler først, 
noen spesialiserte forhandlere av bueutstyr bruker å 
låne ut et sett satt opp for dette formål. Når du mener 
at en riktig gruppe piler er funnet, gjør tre eller fire 
piler en liten grad stivere enn resten av pilgruppen du 
fant, skyt en av disse på et mål satt på 40 yard / meter
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a)

Figur 8

Ha også noe middels sandpapir med deg. Legg merke 
til hvor du må sikte på målet for å treffe midten. Hvis 
det er mye til høyre (høyrehendt bueskyttere). Slip 
ned skaftet, men vær forsiktig så ikke du skader 
fjæringen og slip ned jevnt rundt hele skaftet. Prøv 
igjen og igjen om nødvendig til punktet for sikting 
kommer på målet. Har du ikke en senterskudd bue er 
det ikke nødvendig å kunne sikte mot midten av 
skiven. Når du er fornøyd med en pil gå videre til 
neste. Jeg har funnet at det ikke er mulig å få noen 
piler til nøyaktig like spesifikasjoner; veden ser ut til 
å ha sine egne ideer. Det er mye lettere å ha en type 
mekanisk enhet for stivhetsgradering av pilene når du 
har en pil som du er helt fornøyd med. Ved hjelp av 
en slik enhetsmåler målte en venn av meg dybden på 
bøyen til pilen ved å dreie på skaftet i stedet for å få 
alle trefibrene på hver pil i riktig retning. Jeg kan 
ikke si jeg er helt enig i denne metoden. Etter å ha 
gjort klart et matchet sett, ikke bli for skuffet når du 
ser at de ikke alle treffer på samme sted. Den faktiske 
vekten på en pil vil også ha en effekt.

Hvis du har råd til hardvedinnskjøtede piler for all 
del kjøp dem, men vær forberedt på noen skuffelser. 
De er vanskeligere å få suksessfullt vellykkede enn 
det virker. De har fordelen av at fremre delen forblir 
fastere lengre og hvis den ryker kan den skiftes ut.

Kogger
Et kogger brukes til oppbevaring av de uskutte pilene 
mens det skytes. Det finnes mange varianter av de tre 
grunnleggende designene, sidekogger, ryggkogger og 
lommekogger. Hvilket du velger, er et spørsmål om 
personlig valg.

2 Målskyting
1) Dominante øye
Først må det bestemmes hvilket øye som er det 
dominante. Fordi det øyet som er mest dominerende 
bør være over pilnocken i fullt drag og i tillegg er det 
nødvendig å finne ut i hvilken hånd buen bør holdes. 
Her er en enkel og rask måte å finne ut av dette:

Hold begge øynene åpne, pek med en finger på et 
objekt et stykke vekk. Deretter lukkes venstre øye. 
Se om fingeren peker fortsatt direkte på objektet når 
du ser med det høyre øye. Hvis du gjør det er det 
høyre øye det dominerende, hvis ikke er det venstre 
øye det dominerende. Som kontroll, åpne venstre øye 
og lukke høyre øye. Hvis fingeren peker til høyre for 
objektet er høyre øye det dominante. Hvis fingeren 
peker på objektet er venstre øye det dominante. Med 
en høyrehendt bueskytter er buen vanligvis holdt i 
venstre hånd. Det vil føles naturlig i den forstand at

den venstre armen vil kunne bli holdt rett ut, jevnt og 
stødig, mens høyre hånd trekker tilbake strengen. Så 
normalt har vi -

Høyre øyet er dominant - holde buen i venstre hånd. 
Venstre øyet er dominant - holde buen i høyre hånd.

Vi finner ofte folk som er høyreøyedominante, men 
er naturlig venstrehendte eller vice versa. For disse 
menneskene, prøv først det som kommer naturlig. 
Det burde være, kan jeg tenke meg, buen blir holdt i 
den "ikke-foretrukne hånd" (dvs. normalt høyrehendt 
person vil holde buen i sin venstre hånd) og med 
dominerende hånd gjøres oppdrag og løse strengen. 
Hvis så målet blir bommet på, fordi det dominerende 
øyet tar over kan en av to ting gjøres - a) ta på en 
lapp over det dominerende øyet mens du skyter, eller 
b) endre på håndterbarheten og lær deg å skyte den
"motsatte veien". Mange mennesker har faktisk lært 
å skyte på en måte som føles feil for dem, nemlig feil 
vei. Det er mange bueskyttere som skyter med begge 
øynene åpne, mens dette er for noen ønskelig, synes 
noen det er vanskelig å praktisere. Noen bueskyttere 
kommer til fullt oppdrag og så bare halveis lukkes 
øyet som ikke brukes til sikting, bare for å være 
sikker på at det riktige øyet er det som gjør siktingen.

2) Lengden på pilen
Det er mange måter å bestemme pilens lengde for 
langbueskytteren; forklart nedenfor er to metoder for 
slikt.

Dette blir etablert som en start ved å holde en pil 
med nockenden mot øvre del av brystbenet og den 
andre enden av skaftet mellom håndflatene, så 
strekkes armene horisontalt fremover. En pil som 
stikker et par tommer (50 mm) utover foran 
fingertuppene på de utstrakte armene skal være en 
trygg lengde for å trekke strengen til haken hos en 
nybegynner.
Se figur 8.
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b)

Figur 9

Figur 10

En mer nøyaktig måte er å bruke en bue med 
svært lett vekt og en pil med full lengde som det 
er merker på i tommer. Denne pilen trenger ikke å 
ha noen fjærer eller spiss montert, skaftet bør være 
butt for å unngå ulykker. Bueskytteren plasserer så 
pilen på buen og deretter trekkes buen til deres 
komfortable fullt drag-posisjon. En trener / kollega 
kan da lese av målingen på pilen som er kommet 
til ryggsiden av buen; deretter legges det minst to 
tommer (50 mm) til på målingen for å få en god 
sikkerhetsmargin, dette målet kan deretter brukes 
for å velge piler av passende lengde.
Se figur 9.

En beskytter blir plasert på buearmen og denne 
holder faktisk klærne ute av banen til strengen. Men 
når du skyter med en langbue så er beskytteren sitt 
andre formål å beskytte underarmen fra piskingen til 
strengen etter at man lar strengen gå løs. Dette er 
meget viktig når skytteren er en nybegynner, hvis 
buearmen ikke roteres på riktig måte for å gi god 
klaring; er det en stor sjanse for at strengen vil klapse 
inn i buearmen. Beskytteren kan være hjemmelaget 
ved hjelp av en vanlig stykke skinn eller den kan 
kjøpes i et plast eller komposittmateriale eller 
kanskje til og med være lær som forsterkes med 
metallstenger; den festes med spenner, lisser eller en 
lignende metode. En beskyttertype vises i figur 11.

3) Forberedelse

En tab blir festet på strengfingrene, en type med to 
lag med lær anbefales. I hvert fall i begynnelsen av 
skytingen. Tabben dekker de tre fingrene som brukes 
til å trekke i strengen. En tab kan fås med en 
separator for ikke å klemme sammen pekefinger og 
langfinger. Det er også skytehansker tilgjengelig - 
disse dekker vanligvis de tre fingrene som brukes til 
å trekke i

Siden det ikke er lov med noe form for mekanisk 
pilhylle, må pilen hvile på overkant av buehånden. 
Dette betyr at det punkt hvor pilen nockes på 
strengen blir både meget viktig og meget personlig, 
ettersom for høy nocking vil føre til at pilen kommer 
ut av buen uberegnelig, mens en lav nocking vil 
resultere i et kutt eller oppskrapet hånd siden fjærene 
skraper over buehånden i starten av pilens flyvning. 
Jeg vil ikke argumentere for å bruke en hanske på 
buehånden ettersom det finnes en tendens til å miste 
en "følelse" i skytingen.

Holde buen
Hold i buen med den hånden som det dominerende 
øyet forutbestemte. Med armen hengende løst ved din 
side bør buen være horisontal i forhold til bakken og 
med strengen kryssende på underarmen. Grepet skal 
være fast, men ikke muskulært klemmende. 
Håndleddet skal være rett eller nesten så. Nå løftes 
buen opp vertikalt foran deg. Legg merke til hvor 
håndtaket ligger i hånden og kontroller at buen er 
riktig vei (pilplaten og som regel et større nockhorn er 
på øverste lem). Buen skal være et sted i nærheten av 
muskelputen til tommelen. Det kan føles rart, men 
håndleddet må ikke være "inne i" buen under "løs" 
fordi strengen da kan treffe beskyttelsen på armen 
mens pilen fortsatt er nocket på strengen. Sjansene 
for da å vite hvor pilen kan gå er ganske liten og det 
kan ta litt tid å finne den hvis pilen ikke treffer målet. 
Se figurene 11 og 12.

strengen og er festet til håndleddet via små stropper. 
Noen er nå tilgjengelige der hele hånden er dekket, 
men har forsterkende løp av lær til tuppene på de 
tre fingrene som trekker i strengen.
Se figur 10.
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Figur 13

Figur 11 Figur 12

–

Legg merke til at øvre kant av hånden er på nivå med 
toppen av håndtaket. Det er viktig å opprettholde 
dette konstant hvis konsistensen av siktepunkt skal 
bli opprettholdt.

Merke på buen
Sjekk aller først hva som står i gjeldende regelverk 
før innholdet i dette avsnitt brukes i praksis.
Et "merke på buen" er ikke tillatt til sikteformål, men 
det kan være et naturlig merke i veden, håndtaket på 
buen eller bare bruk knokene på buehånden. I clout 
skyting kan en gummistrikk ("O" ring eller lignende) 
være det enkleste siktemerke, ettersom det kan 
rulles opp- eller nedover på buelemmen så det kan 
avpasses avstanden det blir skutt på. Mange 
bueskyttere bruker spissen på pilen til å sikte med, 
men dette kan føre til problemer på korte og lange 
avstander. Alle buer har et "spissen på" avstand. 
Lette pundvektsbuer vil ha "spissen på" på korte 
avstander, men det vil gjøre det vanskeligere på 
lengre avstander. De tyngre buene kan ha et 
"spissen på" på en lengre avstand, men det gjør 
det vanskeligere på kortere avstander. Buer i 
mellompundvektsklassen vil ha problemer både på 
de svært korte avstander og på de lengste 
avstandene. Etterfølgende beskriver en måte jeg har 
hørt om, for å overvinne problemet.

Bueskytter har tre buer med forsljellig pundsstyrke,
de kraftigste til 100 yard og de lavere pundvektsbuer 
til 80 yard og 60 yard. Selvfølgelig er tre ulike sett 
med piler nødvendig, siden ulik vekt på buen trenger 
forskjellig stivhetsgrad på pilene. Det er flere måter å 
finne ut av dette problemet på, men jeg foretrekker 
gummibåndet, som er et hjelpemiddel til skytingen, 
spesielt når det er repeterende skyting på samme 
lange avstand(er), selv om det er "tradisjonalister" 
som rynker på nesen ved bruken. Hvis du er vant til å 
skyte med en gummistrikk og deretter tar den av på 
grunn av noe, kan det ta noen runder å finne et godt 
siktepunkt. Når man da har funnet et godt siktepunkt 
er det svært tilfredsstillende å skyte på denne måten.

Krokingen på strengen
Pekefingeren plasseres på strengen over nocken og 
langfingeren og ringfingeren under, med et klart gap 
mellom fingrene og nocken. Mange nybegynnere blir

lært opp til å ha gapet under nocken, men jeg fant ut 
at, i mitt eget tilfelle, var det bedre å ha gapet over. 
Siden min pekefinger har en tendens til å krølle seg 
merkbart rundt nocken og trykker nedover på den 
etterhvert som jeg spente buen og vinkelen mellom 
strengen og pilen ble mindre.

Det er også nødvendig å ha en dyp "krok"; som er å 
legge fingrene slik at strengen holdes i det første 
leddet på fingrene under oppdraget. Dette er generelt 
fordi en høyere oppdragskraft kreves når du skyter 
med en langbue, enn med andre typer bue for å gi en 
rimelig pilflyvning.
Se figur 13.

Offisielt er det "Middelhavsgrepet" på strengen (en 
finger over nocken og to under) som er eneste 
kroking av strengen som brukes i langbueskyting. 
Jeg har prøvd på to fingersholding og "løsing", men 
vil ikke anbefale det på grunn av tyngre pundvekt, 
som nevnt ovenfor, som også kan resultere i en større 
belastning på fingrene og kan forårsake skade.

Punktet å sikte på
For å skyte på et mål med noe som helst konsistens 
av å treffe det, trenger vi flere ting. Alle ønsker å 
kunne sikte på gult, men dette er sjeldent mulig og en 
viss grad av "ut av senter" sikting må anvendes. Et 
alternativ er å sikte mot et punkt på kanten av matten 
eller på et punkt på stativet eller til og med på noen 
avstander en fremstikkende gren på et tre, en haug 
med løv eller noe annet funksjonelt som er på linjen 
av ditt skudd. "Merke på buen" må være nøyaktig 
plassert på siktepunktet i øyeblikket av løs. Husk, en 
langbue er ikke en "senterskudd" bue! Dette blir 
levende demonstrert om du; ha en pil nocket på 
strengen og buehånden rettet mot målet, da vil pilen 
kunne ses å peke langt over målet eller kanskje til og 
med på målet ved siden av det du ønsker å treffe. 
Mange bueskyttere prøver å stivhetsgrad regulere 
sine piler slik at de kan sette sitt siktepunkt på gult. 
For å treffe det må pilen gå rundt buen. Andre bruker 
et veldig tykt gummibånd,  kombinert med riktig
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Figur 14

Figur 15

stivhetsgraderte piler, for å oppnå samme effekten. 
Tykke gummistrikker er mislikt, men generelt er det 
akseptert at et hvilket som helst gummibånd som 
benyttes ikke kan være tykkere enn 1/8 av en tomme 
(3 mm). Noen bueskyttere som sikter med spissen på 
pilen skrår eller lener toppen på buen bort fra pilen, 
noe som igjen gir en effekt av å kunne sikte på gult. 
Riktig stivhetsgraderte piler bør alltid brukes. Vær 
svært forsiktig om du beslutter å skråne eller lene på 
buen, for vinkelen må være eksakt lik for hvert 
skudd. Det kan ta mange års praksis for å oppnå 
effekten konsekvent. En riktig stivhetsgrad på pilen 
skal, ved hjelp av "bueskytter paradoks" bare gå klar 
av buen etter å ha blitt løst.

Bueskytter paradoks
Ved løs vil all den lagrede energien fra buen påføres 
nockenden på pilen gjennom strengen og på grunn av 
tregheten i spissen vil skaftet på pilen bli bøyd, først 
innover mot buen. Etterhvert som pilen begynner å 
bevege seg fremover, gjenopprettes skaftet og når 
ferden fortsetter så bøyer den seg den andre veien og 
maksimumsbøy oppnåes når fjærene stryker forbi 
buen. Bøyningseffekten dør ut ganske raskt og en 
riktig stivhetsgradert pil vil fly rett. Den kan godt 
"kysse" buen når den passerer, men det vil ha liten 
påvikning på flyvningen til pilen.

Løs-punktet
I recurvebueskyting er "løs-punkt" kjent som 
ankringspunkt, men generelt for langbueskytteren 
holdes det ikke lenge nok til å kunne kalle det et 
ankringspunkt. I målskyting er det generelt akseptert 
at punktet for løs er fra under haken eller kjevebenet. 
En måte er å føre pekefinger under haken eller 
kjevebenet mens det fortsatt trekkes bakover til 
strengen berører haken og nesen samtidig. Deretter 
umiddelbart eller med minimum holdetid, slappes det 
av i fingrene slik at strengen sklir av fingrene. 
Ikke prøv å hekte fingrene av strengen.
Se figurene 14 og 15.
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Figur 16

Figur 17

En annen måte er, men igjen kommer pekefingeren 
under haken eller kjevebenet; Denne gang bringes 
strengen til siden av haken eller kjevebenet og løs 
som før. En "kisser" på strengen er tillatt så lenge den 
ikke brukes som siktemiddel og den må ikke være i 
høydelinjen med øyet og målet. En "kisser" er en 
spesiell type "knapp" som er montert rundt strengen, 
stramt nok til ikke å skli og brukes som oftest på 
lengre avstander. Dens posisjon på strengen blir 
funnet ved eksperimentering. Ved skyting er hånden 
brakt bakover et par tommer eller mer under haken 
eller kjevebenet og "kisseren" blir plassert mellom 
leppene før løs. Vær forsiktig, her kan det føre til 
skade hvis "kisser" ikke er riktig montert. Ved bruk 
av denne metoden kan "spissen på" eller siktepunkt 
nær målet være mulig på minst 100 yards. Enda en 
"løs" posisjon er at med tuppen på pekefingeren 
berøres munnviken. Dette kombinert med skråstilt 
eller tiltet bue brukes mye i feltskyting og er egentlig 
bare for kortere avstander, muligens opp til 60 yards 
med en moderat kraftig bue. Med en bue på størrelse 
med en "trestamme" ville det muligens være 
nødvendig å skyte 100 yards med denne stilen.

Gjennomføre skuddet
Med buen i hånden og pilene i koggeret står 
bueskytteren skrevs over skytelinjen. Føttene plasert 
komfortabelt fra hverandre. Buearmskulderen rettet 
mot målet. Buen blir brakt til fremsiden av kroppen, 
som blir holdt i en behagelig vinkel for å muliggjøre 
at en pil blir nocket fast på strengen.
Nocke på: ta en pil omtrent to tommer (50 mm) 
under fjærene, løft den ut av pilkoggeret og over til 
buen. Hvil den på pekefingeren til buehånden og fest 
nocken på strengen i nockmerket. Dette punktet er ca 
1/8 til en 1/4 del av en tomme (3 til 6 mm) over en rett 
vinkel fra strengen til øverste kant av pekefingeren 
som pilen hviler på. Toppfjæren må peke bort fra 
buen i en rett vinkel. Nå kroker fingrene seg rundt 
strengen - husk, det skal være en finger over og to 
fingrer under pilnocken og fingrene skal ikke berøre 
nocken på pilen.
Se figur 16.
Fremdeles stående komfortabelt med hodet opprett 
og seende rett frem blir buearmen flyttet tilbake til 
siden, buen er holdt vertikalt. Nå, hvis skuddet ikke 
kommer til å bli gjort med begge øyne åpne, lukk det 
ikke siktende øyet og vend hodet mot målet. Finn og 
konsentrer deg om det valgte siktepunktet på målet. 
Med buearmen rett ( ekspansjonsforlenget), men ikke 
låst ved albuen, trekk rolig strengen bakover.

Buearmen gjør to ting, den motstår press fra strengen 
og hever buen i retning av siktepunktet på målet. 
Alle disse handlingene skjer sammenhengende og 
samtidig. Når siktepunktet på målet og siktemerket 
på buen er ført sammen, bør det være ca 1 tomme 
(25 mm) opptrekk igjen til løs-punktet. Hold gående 
trekkingen av strengen. Så snart strengen berører 
haken og nesen og med minimal holdetid skal du 
slappe av i fingrene og den kinestetiske energien 
bygget opp i trevirket på buen vil trekke strengen av 
fingrene; oppdragshånden som nå vektavlastes fra 
strengen vil bevege seg bakover, minst til en plass 
under øret på halsen. Buearmen holdes fortsatt i 
stillingen mot siktepunktet mens pilen flyr mot 
målet.
Se figurene 17 og 18.
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Figur 18

Bueskytteren skal ikke gå i drømmeland eller være i 
sin egen verden mellom skytelinjen og skytemattene, 
ei heller løpe uansett grunn. Det er regler som skal 
overholdes, når det skytes med andre bueskyttere. 
Man skal vente til alle har skutt alle sine piler og de 
som er ferdig med å skyte, skal gå bakover og vekk 
fra skytelinjen. Det er normal høflighet når du skyter, 
å holde seg på linjen til personen foran og bak deg er 
ferdig med skytingen for deretter å gå av skytelinjen 
sammen. Ved konkurranser er det en skyteleder som 
gir signal for å gå frem til matten å score og hente 
pilene. På treningsøkten eller treningsbanen er det 
ved gjensidig avtale man går frem, med mindre en 
person har blitt oppnevnt og gitt opphøyet ansvar i 
forhold til å avvike fra sikkerheten. Når du beveger 
deg på skytebanen, skal alle gå - ikke løpe; og alle 
skal holde utkikk etter piler som kan ligge på bakken. 
Det er normal skikk og bruk i bueskyting at hvis en 
pil blir skadet eller ødelagt ved en ulykke, er det 
forventet at gjerningpersonen tilbyr seg å erstatte 
den. Ved ankomst til matten, starter prosedyren med 
å registrere resultatet og det forventes at hver skytter 
roper opp sine pilers verdier etter tur. Pilverdi 
annonseres i grupper på tre og tre og i synkende 
verdirekkefølge - dvs. 9, 7, 5, bueskytteren pauser og 
valgte skribent roper dem tilbake ettersom verdien 
blir notert, hvis det er flere piler som skal registreres, 
roper bueskytter verdien opp - dvs. 5, 1, miss, 
bueskytteren stopper igjen og skribenten roper dem 
tilbake når de er registrert. Merk deg at piler som har 
bommet på matten, også må ropes opp og registreres 
som "miss". Ingen piler skal fjernes fra matten før 
alle piler har blitt scoret og registrert på det offisielle 
scorekortet. I tillegg bør piler som har bommet på 
matten, ikke bli hentet før scoringsrutinen er 
gjennomført for alle bueskyttere på dette målet.

Henting av piler

Trekke piler ut fra matten: om du står med venstre 
side vendt mot matten, plasser venstre hånd nær den 
pilen som skal trekkes ut og grip med den høyre 
hånden deretter rundt pilen så nær matten som mulig. 
I en jevn bevegelse trekkes pilen ut av matten. Ikke 
vri eller vrikk pilen rundt i matten, trekk pilen ut rett 
bakover ellers vil det svekke trefibrene. Det er et 
annet

annet punkt å passe på når du tar tak i pilskaftet; det 
må bli lagt vekt på hvordan fingrene griper rundt 
pilskaftet. Hvis hælen på hånden presses for hardt 
mot treverket på pilen vil det noen ganger bli en 
alarmerende bøyning som forårsaker et brudd i 
pilskaftet. Med piler som ikke er så veldig gamle, ser 
ikke dette ut til å gjøre noen skade så lett. Når det er 
en av dine piler som blir trukket ut av matten, med 
din tillatelse selvfølgelig, kan bøyingen se veldig 
alarmerende ut. Grunnen til at håndflaten blir 
plassert ved pilen på matten, er at det har vist seg å 
være en hendig måte å holde de uttrukne pilene på. 
Dessuten er det en annen høflighet å utvise her, hvis 
en mattekamerat ikke kan finne sin pil som bommet 
på matten, da blir alle på matten med å leter.

Når du kommer tilbake til skytelinjen etter å ha 
hentet pilene tar "ingen opp posisjonen sin på linjen" 
før alle bueskytterne er bakenfor den. Da og bare da, 
vil baneansvarlig eller skyteleder gi signal til å 
gjenoppta skyting.

Å holde eller ikke holde
Å holde en langbue i fullt drag er skadelig for buen. 
Det er et gammelt ordtak som sier "når en bue er fullt 
opptrukket er den 9/10 delers brukket". Når en bue 
blir "veid", noe som gjøres for å kalibrere for eksakt 
å finne pundvekten på spesifisert draglengde, og hvis 
buen holdes på sin maksimalt anbefalede draglengde, 
faller pundvekten ganske raskt i løpet av det første 
1,5 sekunder av pundvektlesingen. Så minsker tapet 
noe de neste ca 2 eller 3 sekunder og ytterligere tap 
er neppe merkbart. Tapet varierer i henhold til den 
opprinnelige pundvekten, mer med en "tung" bue, 
mindre med de "lettere" buene. Det er mange gode 
langbueskyttere som utnytter dette fenomenet, og 
holder lenge nok til at det første raske pundvektstap 
bremser. I mellomtiden holdes siktepunktet på 
matten og når de er klare så "løs". Jeg tenker tapet 
kan være 2 eller 3 pund på en 60 punds bue og 
omtrent 1 pund på en 35 punds bue. Dette er bare 
estimering; Jeg har ingen reell sjekktabell ettersom 
ulike tresorter reagerer forskjellig på oppdragsvekt 
og draglengder. Det jeg vet, er når veden er ung (en 
bue laget av riktig tørket tre, kan sies å være "ung" i 
betydningen av at buen er nylig produsert) 
gjenopprettes treet ganske raskt, men en bueskytter 
som holder i fullt drag må forvente gjennomsnittlig 
at buen vil raskt følge strengen og fra da av, mistes 
kraft. Dette er knapt merkbart i begynnelsen, men to 
eller tre år med ganske regelmessig bruk vil vise 
denne virkningen. Noen bueskyttere som holder, og 
kanskje noen få som ikke gjør det, avstrenger buen 
mellom rundene i et forsøk på å forsinke 
svekkelseseffekten av holding i fullt drag (i en runde 
i langbueskyting skytes tre piler, så gås det frem for å 
score og hente piler for deretter å gå tilbake for å 
skyte på nytt).



Langbue 13

Jeg har ingen idé rundt effekten denne kontinuerlige 
på- og avstrengingsrutinen har på veden i buen, men 
jeg har hørt sagt at den er like skadelig som å holde i 
fullt drag. Hvis det er så ille, hvorfor holde i det hele 
tatt? Den mest åpenbare grunnen er at det muliggjør 
siktepunkt på målet å kunne bli plassert nøyaktig og 
holdes stabilt før løs. En annen faktor er at strengen 
kan kontrolleres (strenglinjering). Dessuten kan 
kroppen bli posisjonert; hvis en bueskytter kan bli 
posisjonert i det hele tatt når man holder en tung bue 
i fullt drag. Langbuer er ikke lenger billig, ei heller er 
det så godt utvalg av dem som det pleide å være. Selv 
barlindbuer blir sjeldne og dyre.

Metoder å komme til "løs" i et flytende oppdrag
Dette er en metode for skyting hvor buen bringes fra 
en posisjon like under siktepunktet på målet og opp 
til siktepunktet på målet for så til fullt drag og løs i 
en jevnt sammenhengende bevegelse. Dette tror jeg 
er den mest effektive metoden for skyting, når den 
mestres. Det muligjør at en tyngre bue kan brukes, 
noe som gir en mye mer stabilitet på pilflyvningen.

"T" oppdraget:
Med denne typen oppdrag holdes buen med armen 
opp og frem, med merke på buen og siktepunktet på 
målet holdt i linje og oppdragsarmen oppe og klar. 
Strengen blir deretter trukket bakover jevnt til løs 
punktet, hvor fingrene blir avslappet og hånden og 
armen fortsetter bakover mot ryggen, alt i en jevn og 
sammenhengende bevegelse kalt "fullføring".

Det kan være noen variasjoner på begge metodene. 
Begge blir brukt ved "holde"-typen av skyting. De 
fleste "holdere" bruker omtrent to og et halvt sekund, 
aldri mer enn tre sekunder. Uansett hvilken metode 
som velges må det praktiseres til perfeksjon.  Det er

ikke bra å plukke opp en langbue en gang i uken og 
forvente å bli dyktigere. Alle som sier de bare har 
skutt med buen sin en gang siste året og så fortsetter 
med å vinne, er etter all sannsynlighet noe tøyende 
angående sannheten eller de "spiller" på å "psyke ut" 
med pålagt psykologi.
Øv på kort avstand, opp mot - 15 meter blir omtrent 
riktig - når du får følelsen av glede angående bedring 
på ferdigheter, flyttes målet lenger bakover med ca 
10 meter. Deretter kan du prøve å skyte på 40 meter, 
som første "ekte" avstand. Senere kan du prøve noen 
piler på 60 meter, kanskje 70 eller 90 meter, bare for 
å få inntrykk av hvordan det føles å skyte på lengre 
avstander eller bare for å se om buen vil klare å 
sende pilene så langt. Selv når du føler at du har økt 
ferdigheten, hjelper det på mange aspekter av 
skytingen å øve på korte avstander, rundt 40 eller 50 
meter. Dette kan øke din selvtillit, finslipe din 
teknikk og hjelpe deg med å få sortert ut dine beste 
piler.

Endring på avstand
Dette kan være den vanskeligste teknikken å mestre. 
I motsetning til å bruke en moderne recurvebue, hvor 
i de aller fleste tilfeller buen holdes lenge nok til å 
innta "enhetlig siktestilling" og da fortsette å holde 
lenge nok til å stabilisere siktet i gult. Hvis en 
langbue skulle holdes, om i det hele tatt det er mulig, 
kan deretter en eller to katastrofale ting skje. Enten 
vil bueskytteren bli stående med bare buehåndtaket i 
hånden sin, mens resten av buen ligger på bakken 
ved føttene eller i løs vil pilen bare så vidt krype ut 
av buen og floppe ned et sted mellom skytelinjen og 
matten.
Enhetlig sikting, som nevnt ovenfor, krever litt 
forklaring. Buen holdes med buearmen i rett vinkel 
til kroppen, ved hjelp av "T" drag-metoden. Buen blir 
deretter fullt opptrukket til løs punktet og holdt, med 
kroppen tenkt på som en liten "t", deretter svinges 
hoftene fremover og mot målet, til merket på buen / 
siktepunktet er på ditt siktemerke dvs. gult, stabiliser 
før "løs". Den første delen av den flytende 
oppdragsmetoden kan også brukes, fordi det fortsatt 
er mulig og litt tyngre pundvektsbue kan benyttes.
Se figur 19.
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Figur 19

Nå tilbake til endring på avstand når en skyter med 
langbuen. De fleste langbueskyttere hever buearmen 
høyt for å gi pilen en høy nok pilbane for å nå målet. 
Dessverre vil det, når en bare hever buearmen og lar 
resten av kroppen holde samme posisjonen, påvirke 
draglengden som blir forkortet - bare litt - som i sin 
tur vil reduserer pundvekten fordi arbeidslengden blir 
forkortet og dermed reduseres oppladet skyvekraft 
mot pilen. Men fortvil ikke, alt som må gjøres er å 
kompensere ved å høydejustere buearmen en liten 
grad. Dette er ok til 80 meter for menn og 50 meter 
for damer, men hva som skjer på 100 meter for menn 
og 60 meter for damer? Det eneste svaret er egentlig 
å bytte til en kraftigere bue, eller en bue med et bedre 
kast. Det finnes kanskje en metode som kan hjelpe, 
det er skyting med flytende oppdragsmetode. Jeg fant 
ut at denne metoden virket automatisk ved å sette 
kroppen min i riktig posisjon, uten behov for å holde 
i det hele tatt, på punktet for løs.
Det er ikke mange rådene å gi, men varsle om mulige 
årsaker til dårlige resultater. Du må tenke litt på det. 
Dårlige ytelser er oftere årsaken enn grunner på feil 
bruk av teknikken.
Kastet i buen avhenger i første rekke på evnen for 
tilbakevendingen av fibrene i trevirket, elastisiteten 
var grunnen til at den ble valgt i første omgang. Buen 
har én jobb og det er å drive pilen bort, jo raskere den 
gjenvinner spensten jo mer kraft og hastighet overført

til pilen formidles og jo større blir kastet. En kort bue 
vil naturlig gjenvinne seg raskere enn en lengre og 
dermed vil også en kortere bue ha en tendens til å ha 
et bedre kast, men uansett det er i alle fall i skive-
skyting med langbue ikke tillatt med en bue kortere 
enn 155 cm.

3 Form for skyting

Clout skyting
Opprinnelig var "clout" skyting et lite stykke tøy 
plassert på en kort stokk stukket ned i bakken og 
målet var å trene bueskytterene til presisjonsskyting 
på lange avstander. I moderne tid er et noe lignende 
tøystykke festet til en liten pinne, som et flagg, og 
plassert i sentrum av en stor rund blink merket opp 
på bakken for å muliggjøre scoring der pilen lander. 
Avstanden for skyting ved denne moderne "clout" 
konkurransen er 165 meter for herrer og 125 meter 
for damer. Det britiske langbuesamfunnets regler sier 
at senteret skal være en liten stråmatte. Direkte treff 
på den vil gi "6" poeng. Det er også en serie av 
ringer som er merket utover på bakken. Scorverdien 
fra den indre til den ytre ringen er henholdsvis 5, 4, 
3, 2, 1 og med en total ytre diameter på 15 meter. Det 
høres stort ut, frem til du har prøvd å treffe den fra 
165 meter. I noen henseender er det en forlengelse av 
skiveskyting.

Her er det viktig å ha et merke på buen som selv med 
en kraftig bue, må være plassert under håndtaket. 
Den andre tingen er selvfølgelig med tanke på at en 
langbue ikke er en senterskudd bue (og forutsatt 
ingen vind), kan siktepunktet på blinken godt være til 
den ene siden av clout flagget. I blinkskyting og ved 
endring til lengre avstander vil en bakoverlening med 
kroppen eller ekstra heving av buen være nødvendig, 
for å gi pilen nok flyvningshøyde til å rekke frem til 
målet. "T" dragmetoden kan anvendes og noen 
skyttere som bruker den, gjør stor suksess. Det som 
vanligvis skjer er, med armen godt hevet og med et 
"løs" punkt på forsiden av haken blir det nesten 
umulig å se merket på buen. Da kan den første 
endringen være å bevege "løse"-punktet til siden av 
haken. Hvis merket på buen fortsatt ikke kan bli sett, 
kan løs punktet flyttes til munnviken og du kan 
indeksere "løs" med tuppen på pekefingeren. Jeg vil 
ikke argumentere for en høyere plassering på 
ansiktet, fordi naturlig når løs-punktet blir høyere, må 
buearmen heves ytterligere for å kompensere. Etter å 
ha nevnt en "kisser" tidligere, er det en mulighet. 
Hvis "kisseren" beveges oppover på strengen slik at 
oppdragshånden blir senket ned mot brystet, kan et 
merke på buen ovenfor håndtaket bli brukt. Husk de 
engelske bueskytterne i historien hvor buen ble 
trukket til "punkt ved øret". Dessverre, da dette 
innebærer en økning på draglengden og en 
ukonvensjonell
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Figur 20

Figur 21

ukonvensjonell stilling, vil en mye svakere bue måtte 
anvendes enn i vanlig skiveskyting. Så, alt tatt i 
betraktning er et løs-punkt på brystet ikke en god stil 
for clout eller blinkskyting.

Flytende oppdragsmetode er den som skal brukes og 
jeg er overbevist om at det ikke finnes bedre metode. 
Dens største fordelen er at en tyngre bue kan brukes. 
Løs-punktet kan være i munnviken, til siden eller 
under haken. Holdningen på skytelinjen og vanlig 
sekvenser av bevegelser i nocking av en pil og sette 
kroppen, er lik den som blir inntatt for blinkskyting, 
bortsett fra den store "ut av senter" siktingen som er 
nødvendig på disse ekstreme avstander betyr det at 
siktepunktet på mål skal betraktes som "matten" til 
formålet å "sette kroppen".

Når opptrekket starter vil buearmen i et øyeblikk 
dekke siktepunktet på målet og det er nødvendig å ha 
i ditt indre øye et bilde av hele oppdragshandlingen. 
Buearmen svinges opp og kroppen lenes bakover fra 
hoftene. Se figur 20. Eller gjør som jeg ofte må gjøre, 
bøy på det bakre beinet. Se figur 21. Etterfølges 
tilbakekomsten av siktepunktet. Sammenslåingen av 
siktepunktet på mål med merket på buen gjøres når 
løspunktet nås og en virkelig rask avslapping av 
fingrene skjer som en jevn kontinuerlig bevegelse. 
Fullføringen med oppdragshånden skal være naturlig 
og avslutnings stillingen holdes i ett sekund eller to.

En liten analyse av det ovennevnte ville ikke være 
dumt. Holdningen på linjen, den er OK, som vanlig. 
Dreiningen av kroppen bort fra der clout-flagget er 
og mot siktepunktet for målet er pussig nok en av de 
vanskeligste tingene å gjøre, selv om det virker 
naturlig å ha skulderen pekende på der hvor pilen er 
ventet å lande. Men avstandene som er involvert i 
cloutskyting forstørrer effekten av de små endringene 
i kroppsvinklingen betydelig. Det er esensielt å 
"sette-opp" kroppen for skudd som om siktepunktet 
var clout-flagget. Siden du inntar en holdning som 
OM det siktes direkte på clout vil det kreves en 
kompenserende bevegelse til siktepunktet på målet 
og en påfølgende endring i posituren. En slik endring 
vil uunngåelig påvirke skytemetoden, som nå, 
forhåpentligvis, er instinktiv. Du tror kanskje at dette 
er å være overforsiktig; du trenger bare å ha en liten 
muskelrykking, i øyeblikket av løs under skyting på 
selv korte avstander og se hvor pilen lander. Så kan 
du jo sammenligne dette med din gjennomsnittlige 
gruppering.
Løftet på buearmen, trekkingen av strengen og 
bakoverleningen trenger virkelig ikke noen utdyping, 
men den lille midlertidige distraksjon på å miste 
siktepunktet på målet kan bli et lite problem. Her vil 
også posisjonen på hodet bli svært viktig. Hodet må 
holdes vinkelrett på kroppen, som ved holdningen, 
med øyet som det eneste som kompenserer for 
endringen av vinkelen. Skytteren må konsentrere seg
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om dette, og hvis de lykkes vil siktepunktet på målet 
lett bli plukket opp.
Du kan notere at jeg understøtter en rask løs. Jeg har 
eksperimentert ved flere anledninger og har kommet 
til den konklusjonen at i mitt tilfelle var en type 
stødigere løs nødvendig ved blinkskyting, på clout en 
raskere løs, bare et raskt "snapp" ga bedre resultater. 
Fullføringen er veldig viktig. Det minste snev av en 
foroverbevegelse ved løs eller en type "avkroking" på 
strengfingrene vil resultere i at pilen lander for kort i 
scoringsområdet. Etter å ha fått alt riktig, er vinden 
den eneste bekymring nå!

Kryssvind er litt lettere å håndtere enn en vind som 
blåser opp- eller nedover på banen. Hvis tverrvinden 
kommer på en slik måte at pilene lander til venstre 
for den forventede plassering, kan siktepunktet på 
målet bli plassert lenger mot høyre. "På grunn av det" 
med påfølgende endring i holdningen, eller vice versa 
om vinden kommer fra den motsatte retning.

Mot- og medvind er litt vanskeligere å håndtere. Når 
vinden kommer "mot deg" er det en tendens, fordi 
pilene flyr kortere, til å måtte heve buen mer og mer; 
men jo lenger pilen er i luften, jo mer tid har vinden 
til å skyve på den også. Likeledes, hvis en bue blir 
hevet over 45 grader, vil pilen fly kortere selv på en 
rolig dag. Jeg prøver å skjerpe min teknikk og skape 
mer kraft fra buen. Med vind bakfra er den naturlige 
reaksjonen å korrigere ved å senke høyden for å 
redusere sjansen for å skyte for langt.

Hvis du uheldigvis befinner deg i et skuddøyeblikk 
med en svak bue og med vinden kommende mot deg 
og pilene ikke når frem, gjør en av to ting; tren på å 
forbedre skyteteknikk og / eller eksperimentere; 
Alternativt prøv ulike måter å skyte på for å se hvor 
langt opp på banen du kan få dine piler. Mest av alt 
nyt utflukt. Fortsatt med svakere bue og vinden 
bakfra kan du finne ut at du ikke trenger å heve 
buearmen så høyt som "normalt", siden piler med 
vinden bakfra har en tendens til å fly mye lenger.

Feltskyting
Skytingen av piler fra buen er i utgangspunktet det 
samme, selv om de små forskjellene som finnes er 
viktige. Det er faktisk noen bueskyttere som skyter 
både skive og felt, de bruker også lik skyteteknikk og 
noen er ganske gode og lykkes godt med det.

Både flytende oppdrag og "T" oppdragstilene brukes. 
I flytende oppdragmetoden fant jeg ut at det var best 
å holde buen vertikalt, siden det å prøve å finne den 
samme vinkel når en tilter på buen for hvert skudd, 
er mer enn litt vanskelig! Sannsynligvis trenger jeg 
mye mer trening! Mitt løs-punkt er i munnviken ved 
hjelp av min pekefinger som referanseindikator. Jeg 
eksperimenterte med forskjellige stiler, men i alle av 
dem, fordi reglene spesifiserer at det er ikke lov med 
noen siktemerker på buen, brukte jeg "gap-skyting"-
metoden på alle avstander.

Gap skyting
Enhver bueskytter vil finne at det er én avstand de 
kan sikte på og treffe ved å sikte med pilspissen i 
sentrum av målet (ikke hensyntatt naturlig avvik). 
Dette vil variere i henhold til buevekt og stil på 
skytingen som brukes, men er vanligvis mellom 20 
og 50 meter. Ettersom man går nærmere målet fra 
dette punktet, må et "gap" anslås for å kunne gi et 
siktepunkt under senter på målet som øker i størrelse 
etterhvert som det kommer nærmere. Vær imidlertid 
oppmerksom på at gapet reduseres igjen på en 
avstand rundt ca 12 til 15 meter. På avstander lenger 
fra målet enn "pispissen på" menes et gap over målet. 
I holdemetoden blir gapet beregnet i fullt drag, men i 
raskt "løs" må gapet beregnes før eller under 
oppdraget. Begge kan være effektive. Trening og 
mer trening er nødvendig. Den skråstilte buen brukes 
innen begge stilarter og selvfølgelig er argument-
asjon på hva som er "beste" måte noe som aldri vil 
stoppe, ei heller bli løst på noen måte. Du må bare 
prøve ulike metoder og stiler for å finne en som føles 
riktig for deg. Jeg synes synd på de som lærer en 
bestemt stil og holde seg til det til ingen nytte, 
frustrert utover utholdenhet, og de vil antakelig 
droppe ut av sporten helt.
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Guild of Elizabethan Archers

Ordbok

Bueskytters paradoks
Et uttrykk for hvorfor pilen ser ut til å peke i en 
retning, men flyr i en annen. Det er et resultat fra 
fleksibiliteten av pilen under dynamiske betingelser 
og avbøyning fra strengen når fingrene påvirker 
under "løs".

Beskytter
En anordning til beskyttelse av buearmen for både å 
holde klær ute av banen til strengen og for å hindre 
strengen fra å "piske" inn i armen til bueskytteren.

En pil som har økt tykkelse i skaftet på midten, men 
tykkelsen ligger lenger bakover enn forover på selve 
pilskaftet.

Klikker
Enhet som gir en hørbar indikasjon når pilen er blitt 
trukket til sin tiltenkte oppdragslengde: Ikke brukt på 
en langbue.

Dominant øye

Fistmele
Avstanden mellom buehåndtaket og strengen målt 
tradisjonelt med bredden mellom bueskytterens 
knyttede neve og utstrukkede tommel.

Fjæring
Fjærene, limt på bakre enden av skaftet til pilen. 
Fungerer som "flyreiserledere" eller "ror". De fleste 
piler har tre fjærer, selv om noen bueskyttere bruke 
"fire fjærs" skafter.

Flytende oppdrag
Metode for skyting der buen blir endret fra 
posisjonen like under siktepunktet på målet, til 
siktepunktet på målet, for så videre til fullt drag og 
direkte inn i løs, hvor alle bevegelsene flyter inn i 
hverandre i én jevn bevegelse.

Gap skyting
En fremgangsmåte for sikting i fullt drag, hvor 
estimeringer av en "åpning" mellom pilspissen og 
siktepunktet på målet, i henhold til avstanden det blir 
skutt på.

Kisser
En taktil enhet festet på strengen for å bistå siktet 
ved å forsikre nøyaktighet i opptrekket. Vanligvis 
trukket til leppene som referansepunkt.

Løs
Handlingen "slipp strengen" ved fullt drag.

Nock
Dette er et hakk eller gropspor på lemtuppen der 
strengen passer og festes. Er også den delen på pilen 
som skal festes til strengen, og som uten støtte eller 
innblanding fra fingrene skal sørge for at pilen 
holder seg stødig på plass.

Nocking
Å feste pilen på strengen.

"Enhets"-sikting
I likhet med "T" opptrekk bortsett fra at skytesekvens 
er delt opp i "enheter" eller steg. (1) Forberedelsen 
(2) Oppdraget, (med kroppen oppreist og buearmen 
horisontal), (3) Sikte, ("vippe" eller lene kroppen 
bakover fra hoftene og opp for å oppnå nok høyde), 
(4) Løs (slippet).

"Ustødig vridning" av strengen for fullføring av 
oppdraget. Påvirket av angst, for tung buevekt eller 
dårlig teknikk. Resulterer i dårlig skyting.

Nappet løs

En beholder for piler som ikke brukes under 
skytingen.

En målenhet av kraft (pund) for å spenne buen til 
fullt drag.

Det øyet som dominerer og blir naturlig brukt ved 
sikting.

En bueskytingingsforening som har én årlig seanse, 
basert på gamle bueskyteregler, og til støtte for 
buerelaterte gode formål.

Kogger

Buevekten 11110000
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Pile (pilspiss)
En enhet av metall, også kalt spiss som beskytter den 
fremre enden av pilen, innvirker på pilen med 
fremvekt og gir evnen til å lettere trenge inn i målet.

Pile-på (spissen på)

Skudd/skyt(e)

Stivhet (spine)
En måling av fleksibilitet på en pil under bestemte 
forhold. En pil kan bli "stivhetsgradert" (dvs. ut 
valgt) for tilpasset en gitt trekklengde og buevekt.

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no

Tradisjonelt laget bue (langbuer etc.) avviksplasserer 
pilen ved ingen utsparing mot midtlinjen på buen. 
Mange moderne buer er utformet slik at pilen kan bli 
skutt omtrentlig gjennom buens midtlinje, derav 
"senterskudd bue".

Senterskudd

Siktemerke på buen
Et merke på buen, for hjelp til sikting, er tillatt etter 
B.L.B.S. blinkskyting regler. En slik enhet er forbudt 
i mange feltskyteregler.

Nockmerke
Et merke på strengen, som konsistent feste for pilen. 
Normalt plassert på strengen en brøkdel av en tomme 
høyere enn punktet vinkelrett fra strengen til toppen 
av buehåndens plassering på buens håndtak og som 
pilen hviler på under opptrekket.

En situasjon hvor skyteavstanden er slik at tuppen på 
pilen kan rettes direkte mot og på målet for et treff.

Verb;  beskriver handlingen "å skyte en pil med bue.          
Merk; en pil er ikke "skutt"; det er ingen flamme eller
           eksplosjon involvert.
Substantiv; brukt som komando-ord ved organisert

konkurranse i bueskyting.

Et uformet stykke skinn, som brukes for å beskytte 
trekkfingrene fra friksjonsslitasje fra strengen.

En metode for skyting der opptrekket er initiert og 
skuddet ferdig med buen holdt "på målet".

En pil som er tykkere i sin midtre del av skaftet enn 
den er på spiss- og nockendene.

Siktpunkt på målet
Et punkt på målet hvor et "merke" på buen er linjert 
opp mot, for å oppnå et vellykket sentertreff på målet.

Tab

Tønneformet pil

"T" - oppdrag
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1. Introduksjon __________________________________ 2

1. Introduksjon

´Mens Sana in Corpore Sano´

Bueskyting er et spill, hvor en spesifikk rutine må bli 
utøvd mange ganger: å skyte en pil inn i senteret på 
et mål. For å utføre denne rutinen med det ønskede 
resu

resultat, er det påkrevd med en kropp og sjel (sinn og 
skinn) i balanse. Trening for bueskyttere er ikke bare 
perfeksjonering av skyteteknikk og opprettholdelse 
av en kropp i god fysisk form; mentale forberedelser 
for utøvere er like viktig.
Å trene bueskyting, styrke, fleksibilitet og smidighet 
er ønsket; for å lykkes i en konkurranse er det også 
viktig at:

Utstyret passer bueskytter og er godt tilpasset. 
Utøveren er i en tilstrekkelig fysisk tilstand. 
Utøveren har en god skyteteknikk. 
Utøveren er mentalt sterk.

Når en oppgave skal gjentas om og om igjen i en 
moderne produksjon, brukes en robot, det vil si en 
maskin som innehar egenskapen til å kunne repetere 
mange ganger en forhåndsdefinert handling og med 
stor likhet i presisjonen. Så på en måte skal og bør en 
bueskytter opptre som en robot. Dessverre er det å 
utøve som en robot svært vanskelig for et menneske. 
Det menneskelige sinn innehar egenrådig kreativitet 
og er mye mer komplekst enn kommandosystemet til 
en robot: det kan inspirere til, men det kan også 
forhindre en ytelse.
Sentralnervesystemet styrer musklene til utøveren. 
Det er anerkjent at oppgaver som har blitt praktisert 
om og om igjen og som har nådd et visst nivå av 
automatisering, vil bli utført enklere og mer presist 
enn ikke-rutine oppgaver.
Antall involverte komponenter i nervesystemet hos 
et menneske er utallige. Nervesystemet hos et 
menneske er et svært komplisert, sofistikert og 
effektivt integrert nettverk. En endring i den mental-
emosjonelle tilstanden hos utøveren er enten bevisst 
eller ubevisst akompanjert av og ved endringer i den 
menneskelige atferden.
Den menneskelige hjernen er en viktig del av det 
sentrale nervesystemet; hjernens aktivitet vil påvirke 
gjennomføring av skuddet. Alle typer arrangementer 
som blir sett av utøveren og også tanker som går 
rundt i hodet på bueskytteren, kan distrahere dem fra 
oppgaven og forstyrrer bueskytingsrutinen. Lære å 
reagere adekvat på relevante stimuli, og ikke å 
reagere på ikke-relevante stimuli er en del av 
utviklingen av bueskytteren.
I en bestemte tilstand av konsentrasjon er en skytter i 
stand til å opptre som en robot. Bevegelsene kommer 
av seg selv, uten bevisst kontroll og ved hjelp av det 
globale bildet på den rutinen som er lagret i minnet. 
Relevant informasjon er filtrert fra annen aktuell 
informasjon som forstyrrer sanseorganene (for det 
meste øynene og ørene) og "ser" bort fra oppgaven, 
f.eks; ikke-relevant informasjon som prestasjonen til
motstanderen og tidligere resultater.

2. Databank _______________________________________ 3
3. Variabilitet ____________________________________ 3
4. Motivasjon ____________________________________ 3
5. Selvtillit ________________________________________ 3
6. Målsetting _____________________________________ 4

Mål for en øvelse ___________________________ 4 
Mål for en treningsøkt _____________________ 5 
Mål for konkurranse _______________________ 5 
Kortsiktige mål _____________________________ 5 
Langsiktige mål ____________________________ 5

7. Frekvensen på treningene __________________ 5
8. Læring og undervisning ____________________ 5

9. Avspenningsteknikker ______________________ 7

10. Psykisk forberedelse _______________________ 8

11. Komme inn i tilstand av
konsentrasjon på skytelinjen _____________ 8

12. Tilbakemeldinger og fallgruver __________ 9
13. Bueskyting er et spill _______________________ 9

Skyting i dårlig vær _______________ 10 
Litteratur ___________________________________ 10

Sosial tilrettelegging _______________________ 9 
Fokusering/oppmerksomhet ______________ 9

Før-ytelses (pre-shot) rutiner _____________ 8 
Instruksjons selvbildesnakk _______________ 8 
Visualisering ________________________________ 8

Kontrollert pusting _________________________ 8 
Progressiv muskelavslapping _____________ 8

Undervisningsmetoder ______________________ 6 
Eksplisitt versus implisitt læring _________ 7
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En trener som arbeider med en gruppe bueskyttere på 
regelmessig basis, vil få et spesielt forhold til sine 
utøvere. Bueskytteren er avhengig av treneren og 
dette innebærer et spesielt ansvar fra trenerens side. 
Det er trenerens jobb blant annet å frigjøre utøveren 
fra alt organisatorisk arbeid som ikke har noe å gjøre 
med primæroppgaven, å skyte piler.

2. Databank
Det er mye "data" en trener skal huske og på riktig 
tidspunkt hente dem frem igjen. For hver utøver skal 
personlig data i tillegg til bueskyte resultater være 
registrert og husket, også detaljer om skyteteknikk og 
fysisk egenskap er av interesse for bruk i fremtiden. 
For å få et vellykket samarbeid mellom bueskytteren 
og treneren over lengre tid er planlegging nødvendig. 
Denne oppgaven er viktig for treneren på kort og 
langsikt, også for å kunne ha evalueringer klare til 
passende øyeblikk.
For hver treningsøkt skal treneren ha en detaljert plan 
nedtegnet på forhånd for aktiviteten det er ønskelig å 
veilede i. Under treningsøkten kan den mer uerfarne 
treneren konsultere sin plan for gjennomføring av en 
logisk og god økt. Etter treningsøkten ser treneren 
om det er jobbet i samsvar med planen eller om man 
må endre planene for neste år.
Trenere kan opprette en kontrakt med bueskyttere, 
som fastsetter målene til bueskytteren. Bueskytteren 
signerer sin kontrakt sammen med trener og treneren 
holder kontrakten arkivert. Evalueringer av målene er 
ikke så vanskelig da.
Bueskytteren må også ivareta "lagrede data" for bruk 
senere, som justeringsparametere for strengen, 
siktemerker og så videre må være skrevet ned i en 
notatbok. Det er også av betydning for bueskytteren å 
nedtegne sine langsiktige mål så vel som målsetting 
for enhver konkurranse. Bueskytteren bør på daglig 
eller ukentlig basis oppdatere notatene på aktiviteter 
og mål, måloppnåelse, mål fremgang og strategier. 
Bueskytteren bør alltid ha notatboken i buesakene 
som en del av sitt "utstyr".

3. variabilitet
En person kan gjennomføre oppgavene i skytingen 
sin på mange forskjellige måter ved å bruke 
muskelgruppene med forskjellig kombinasjon i 
komponentene til muskelsystemet. Selv om ikke alle 
fullføringene ser ut og føles som effektive og vakre, 
kan resultatet likevel bli en inner-ti´er! For resultatet 
av étt enkelt skudd i bueskyting er den kraften som 
virker på pilen ved fullføringen svært viktig, hvilken 
måte bueskytteren bruker musklene sine på er ikke 
éntydig fastslått. For det menneskelige skjelettet er 
det én idéell holdning. 

Bueskytteren vil prøve å fiksere denne holdningen på 
skjelettet ved hjelp av musklene sine. I virkeligheten 
og selv uten noen vindfulle forhold, er «fikseringen» 
av legemet nemlig å opprettholde likevekt rundt den 
ønskede stillingen.

4. Motivasjon
Motivasjonen eller viljen til å utføre og det å se bort i 
fra aktiviteter som ikke fører til det ønskede målet, er 
for idrettsutøveren en nødvendighet for å oppfylle 
den lange veien til de høyeste nivåene. For å bli en 
mester, sett bort fra talent og hardt arbeid, er 
motivasjon helt nødvendig. Motivasjonen blir noen 
ganger i konkurranse kalt "killer-instinkt".
Bueskytteren har sin egen motivasjon: de gjør det for 
moro skyld, for deres egen skyld, for deres egen 
tilfredshet og for ren nytelse. Dette kalles den indre 
motivasjonen; det er en del av utøverens personlige 
karakter.
Ytre motivasjon kommer fra bueskytters omgivelser: 
økonomiske tildelinger, turer til fjerne land, status, 
medaljer og så videre. Selv en svært liten sum med 
penger for å vinne kan være en ytre motivasjon hos 
rekreasjonsbueskyttere. Tilstedeværelsen av tilskuere 
(sosiale fasiliteter) er et annet eksempel på ytre 
motivasjon.
Under en treningsøkt, når du underviser, må du som 
trener motivere bueskytteren ved hver trening til å 
øke nytelsen og årvåkenheten. Du kan bruke en ytre 
motivasjon på utøverne ved å love en premie til 
vinneren, som for eksempel gratis drikke.

5. Selvtillit
Viktigst for (indre) motivasjon er selvtilliten; som er 
en mental egenskap. Utøveren må jevnlig oppleve 
suksess for å utvikle selvtillit. I bueskyting på nivå 1, 
manipulerer treneren opplevelsen av suksess ved å 
organisere skyting på kort avstand og ved hjelp av en 
stor skive. "Nivå to" skytteren som skyter noen 
runder med dårlig score, kan selv gjenvinne 
selvtilliten ved å skyte noen få runder på en matte 
uten skive og på kort avstand. Så pilene grupérer 
mye tettere igjen.

Det er til stor hjelp for bueskytterens selvtillit når 
treneren oppmuntrer bueskytteren ved å gi positive 
tilbakemeldinger. Gode eksempler på noen positive 
tilbakemeldinger er: "Godt gjort", "Bra" og lignende. 
En treneren skal ikke i praksis situasjonen fortelle 
utøveren "hva de gjør galt", men tvert imot skal det 
kommenteres "hva som blir gjort veldig godt" og så 
finn en oppgave for å gjenta øvelsen med mindre 
mulighet for feil.

11111111
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6. Målsetting
Veien til et høyt prestasjonsnivå er lang, motivasjon 
fra bueskytteren og treneren og masse hardt arbeid er 
nødvendig. Delmål kan være til god hjelp for å gå 
gjennom den lange ruten; de motiverer og forbedrer 
idrettslige prestasjoner.
Det finnes ulike typer mål; de man oppnår og de man 
ikke oppnår. Å misse på et realistisk mål er en del av 
sporten. Treneren må oppfordre utøverne til å sette 
seg mål. Det er en helt vanlig feil at uerfarne skyttere 
setter altfor mange og ikke-effektive mål.
Gode mål passer på mange egenskaper. Forkortelsen 
SMARTER er en påminnelse og betydningene er 
Spesifikke; Målbarhet, Arbeidsoppgaveorienterte, 
Realistiske, Tidsbestemte, Etterstrebe og Registrere.

Spesifikke betyr at målet ikke er generelt. Mål som 
"Jeg vil gjøre mitt beste" er ikke et bestemt mål; 
det er for generelt og derfor ikke veldig effektivt.
Målbarhet betyr at resultatet, dvs. måloppnåelsen, 
kan avleses i den forstand at det blir avgjort i 
etterkant om et mål er nådd eller ikke.
Arbeidsoppgaveorienterte betyr at mål beskrives  
av utfallet på aktivitetene til utøveren. Ytelsen til 
andre konkurrenter skal ikke påvirke målet.
Realistiske betyr at det er en mulighet for at målet 
vil bli oppnådd. For en nybegynner vil ikke mål 
som; "Neste år vil jeg være verdensmester" være 
realistisk, mens målet; "Neste år vil jeg ha de 
samme resultatene som i år" kan være alt for 
realistiske og vil ikke være noe utfordrende. Så 
utfordringen er å oppnå endring i positiv retning.
Tidsbestemte. Tidsfristen for oppnåelse av et mål 
må være klargjort og bestemt på forhånd. Korte 
målsettinger og lange målsettinger.
Etterstrebe betyr å utfordre motivasjonen til å 
jobbe hardere for å realisere målet.
Registrere betyr å nedtegne målet som en hjelp for 
å holde fokuset på målet og kan brukes for å 
kontrollere ved bruk av målbarhet.

Målet kan være subjektivt, f.eks "ha det gøy" og/eller 
objektivt, f.eks "å vinne konkurransen". Et subjektivt 
mål er ikke SMART; det er ikke målbart.
Mål kan være positive eller negative. Et positivt mål 
setter fokus på suksess; et negativt mål setter fokus 
på feiling og svikt. Et negativt mål har en tendens til 
å endre tankene under utførelse og kan skade ytelsen.
Så er det utfallsmålene, f.eks "å skyte bedre enn en 
bestemt motstander", "score høyere enn 1200", så et 
resultatmål, f.eks "å komme inn på landslaget" og et 
prosessmål, f.eks "avslappet buehånd etter fullføring".

Utfallsmål; selv om SMART, kan være mindre 
effektivt enn resultatmålet. Hvis utfallmålet er "å 
vinne", så er utfallet svært usikkert om konkurrenten 
er på likt nivå. Bueskytteren har i beste fall bare 
delvis kontroll over utfallet og blir lite fleksibel i 
måljustering, hvis det blir klart under konkurransen 
at målet ikke kan nås noe mer. Fokuset på utfallsmål 
kan da distrahere utøveren, som pleier å bekymre seg 
om utfallet av handlingen og "glemmer" å ivareta sin 
oppgaverelevante strategi.
Et prosessmål fikserer bueskytterens fokus under 
utførelse av skudd på en bestemt del av skyterutinen. 
Et eksempel på et prosessmål for en treningsøkt er: 
"Behold fokus på avslapningen av håndleddet på 
buearmen etter fullføringen".
Når idrettsutøveren tar del i målsettingen blir de mer 
involverte i programmet og mer engasjerte fordi de 
føler til en viss grad ansvar for sine oppgaver. Ikke 
tving utøveren til å sette mål hvis de har en negativ 
holdning til å gjøre det.

Mål for en øvelse
Når treneren presenterer en øvelse til sin elev under 
treningsøkten er det viktig å forklare målet med den 
øvelsen. Utøveren setter pris på målrettet arbeid og 
vil bli motivert til å gjøre sitt beste. Øvelsen bør ikke 
være for lett, ellers vil det ikke motivere; på den 
annen side bør den ikke være for vanskelig, da det 
kan skape frustrasjon eller til og med demotivasjon. 
Den må være utfordrende, eksempler på et mål med 
passende oppgaver:

Målet Øvelse

Å øke 
fysisk 
skyte 
ferdighet

Å skyte 
med 
avslappede 
buefingre

Vi skyter elleve runder, nummerert 1-11. På 
rundene 1-6 antallet piler tilsvarer rundenummer. 
(Så i den første runden en pil, i den andre runden 
to piler, ..., i sjette runde 6 piler). I rundene 7 til 
11 er antall piler lik 12 minus rundenummer. (Så 
i syvende runde skytes fem piler, i den åttende 
runden skytes fire piler, ..., i den 11. runden én 
pil). "Skyte pyramide".

Spenn og slipp dine buefingre før skyting; vi 
skyter en runde på tre piler med stresset spenning 
på buefingrene; neste vi skyte noen runder med 
avslappede fingre.
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Mål for en treningsøkt
For en treningsøkt kan du ha satt deg som mål å trene 
på noen deler av skytingens rutiner med utøverne, for 
eksempel kroppsposisjonering, bueskulder, osv. I 
trenerens planlegging for denne økten kan det da som 
introduksjon av sesjonens tema, forberedes spesielle 
øvelser i oppvarmingen. Hvis du for eksempel vil at 
bueskulderen skal være temaet, så kan du utføre i 
oppvarmingen noen spesielle øvelser for armer og 
skuldre.

Mål for konkurranse
Mål for en bueskytter i konkurranse bør avhenge bare 
av bueskytterens egne prestasjoner og ikke på hva 
motstanderenes prestasjoner er. En bueskytter er ikke 
i det hele tatt i stand til å kunne påvirke motstandere 
sine prestasjoner.
Før hver konkurranse må bueskytteren sette seg mål. 
"Å vinne" høres ganske fint ut men det vil ikke ha 
positiv effekt på hva vi forventer av et mål. Målet må 
være innarbeidet i helhetlig, langsiktig planlegging. 
"Å vinne" er ikke alltid det som teller. Konkurransen 
kan også være en "trening" for andre viktigere 
konkurranser i framtiden. Eksempel på et mål for en 
(innendørs) konkurranse kan være; "å skyte den 
første pilen i hver runde etter 30 sekunder".

Kortsiktige mål
Et klart kortsiktig mål vil hindrer skuffelse, hvis det 
kortsiktige målet er realistisk. Det vil gi utøveren en 
følelse av at de vet hva perspektivet på aktivitetene 
sine er. En rekreasjonsbueskytter kan klare seg uten 
et mål; det er nok å ha det gøy. For bueskytteren på 
nivå 2 og for eliteskytteren spiller kortsiktige mål en 
rolle i planleggingsyklusen.

Et langsiktig mål hjelper bueskytteren til å holde 
motivasjonen oppe. Det finnes eksempler på noen 
OL-vinnere som, selv om de var unge og ambisiøse 
nybegynnere, satte allerede da som mål "Jeg ønsker å 
bli en olympisk mester". Planlegging på lang sikt er 
merket med mål som skal oppnås på fastsatte datoer. 
Når et mål har blitt oppnådd, bør det bli nedtegnet av 
bueskytteren og av treneren. Det er ingen inspirasjon 
for bueskytteren hvis de skal gjøre akkurat som trener 
har tenkt skal være målet for dem. Så involver utøver 
til å sette sine mål. Et mål for en bueskytter på nivå 2 
for en sesong kan være: "å skyte alle piler i det gule, 
og i rødt med mulige unntak ved en glipp.

Langsiktige mål

Langsiktige mål som utøveren og treneren har avtalt, 
tjener til å motivere for samarbeidet. Målet kan være 
"delta i de olympiske leker", som er svært ambisiøst, 
eller "å ha en fin tid i løpet av timene med praksis", 
og alt i mellom.
De langsiktige mål (flere år) kan være "Jeg ønsker å 
være blant de beste i mitt land". For å oppnå en slik 
(i midten) langsiktig plan er det lurt å planlegge og 
definere prestasjonene i flere trinn (år). For ethvert 
skritt bør det formuleres og defineres et delmål.

7. Frekvensen på treningene
Menneskekroppen er et komplekst system av og med 
mange fysiologiske prosesser. Disse prosessene kan 
og vil spille en rolle i idrettsytelsen. Gjennom trening 
prøver vi å forbedre en utøvers nivå på skyteteknikk 
og kvalitet av fysiologiske prosesser. Imidlertid kan 
man ikke være på trening hele tiden; periodene med 
aktivitet må veksle med perioder med hvile. Innenfor 
visse grenser kan man velge når man skal øve, når 
man skal konkurrere og når man skal ta pauser. Dette 
bør være essensen på treneren sin årlige planlegging. 
Periodene med hvile er viktigere enn man skulle tro. 
Skyting av noen hundre piler seks dager i uken er 
mindre effektivt enn å skyte et bevisst nummer (si 
80) av piler tre eller fire ganger i uken. En eller to
tunge treningsøkter like før viktige konkurranser kan 
bli katastrofalt.
Med nybegynnere kan vi ha en treningsøkt hver uke. 
For nivå 2 skytteren er ikke lenger dettte optimalt. 
Bueskytteren bør øve et par ganger per uke. Det er et 
faktum av erfaring at praktisering av bueskyting to 
ganger i uken er akkurat nok til ikke å glemme hva 
som har nettopp blitt praktisert, så bueskytteren på 
nivå 2 skal ha trening i bueskyting minst to ganger i 
uken. På den annen side er det viktig å gi kropp og 
sjel nok av hviletid for "å komme seg", noe som også 
betyr ingen skyting i én til tre dager per uke.
Ferdigheten på skytingen må være godt inntrenet. I 
de organiserte treningsøktene er det viktig at utøvere 
og treneren følger en systematisert forhåndsdefinert 
plan.

8. Læring og undervisning
Bueskyting er en rutine eller motorisk ferdighet som 
må læres, på lik linje som det å skrive eller kjøre bil. 
På nybegynnerplan finner vi ut hva bueskytingen 
handler om; vi har "lært" bueskyting dersom vi kan 
reprodusere rutinene som kreves innen skytingen, 
med stor konsistensitet. Det tar år med praktiserende 
bueskyting to eller tre ganger i uken.
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Hvis vi ønsker å lære å kjøre en bil, trenger vi en bil 
og en instruktør til å forklare hvordan gearspaken bør 
brukes, hvordan mestre farlige situasjoner i trafikken, 
etc. For å lære å skyte piler med bue trenger vi noe 
bueutstyr og en trener som kan lære oss hvordan man 
skal bruke dette utstyret for å skyte pilene inn i 
senteret på en skive.
På nivå 1 har du instruert nye og uerfarne bueskyttere 
til å skyte sine første piler. Du har sannsynligvis ikke 
"lagt deg opp i" for mye av deres "dårlige" teknikk. 
Bueskyttere fikk tillit til at du som trener garanterte 
sikkerhet og deres første kontakt med bueskyting ga 
dem morsomme "minner". Etter en stund vil du lære 
din idrettsutøver "trinn-for-trinn" til riktig teknisk å 
gjennomføre skuddet. Når alle de tekniske detaljene 
er blitt innlært, fortsetter trenerutøvelsen på et høyere 
nivå.
Idrettsutøvere generelt følger trenerens instruksjoner; 
treneren observerer hvordan bueskytteren utfører 
skuddet. Så lenge ikke alle pilene treffer blink, prøver 
treneren å oppdage hva bueskytteren muligens gjør 
feil. Treneren kan ikke direkte observere all visuell 
og proprioseptive * informasjon som bueskytteren 
samler under skuddutførelsen og utøveren kan heller 
ikke fortelle det til deg.
Utøverens tenking, minne, og vurdering i løpet av 
skuddet bestemmer utfallet av skuddutførelsen, så det 
er viktig for treneren å finne ut hva som skjer i 
bueskytternes sinn.
Hvis du er i en opplæringssituasjon og bueskytteren 
har spesiell oppmerksomhet til bare en del av rutinen, 
fordi andre deler ofte er dårlig utført, ved da å spørre 
utøveren "Hva gjorde du nå?" vil treneren få en idé 
om utøverens mentale fokus.
Som et "kvasi" paradoks faller vanligvis ytelsen til en 
bueskytter etter korreksjonene i teknikk foreslått av 
treneren. Det kan forårsakes av at oppmerksomheten 
til bueskytteren er rettet mot deler av rutinen som 
tidligere ble utført ubevisst, som nå utføres bevisst en 
stund. Dette er en normal opplevelse. Etter en viss 
periode vil praktiseringen av den "nye" bevegelsen 
bli en rutine og utføres automatisk. Det er derfor ikke 
lurt av treneren å foreslå endringer på skytestilen kort 
tid før en konkurranse. Korrigeringer skal anbefales 
og gjøres etter store turneringer.

Vi anser fem læringsetapper i bueskyting.

S1. Å få idéen om dyktighet
S2. Grov koordinering
S3. Fin koordinering
S4. Refinner og utfører under ulike omstendigheter 
S5. Elite perfeksjonering

En proprioceptor er spesialiserte sansenerver som 
"overvåker" interne endringer i kroppen, forårsaket av 
bevegelser og muskelaktivitet. Proprioceptorer som er 

lokalisert i muskler og sener overfører informasjon 
som brukes til å koordinere muskelaktivitet.

Utøvere må gjennom disse stadiene, en etter en. Det 
er trenerens ansvar å ha disse etappene i tankene og 
alltid være klar over hvilket stadium bueskytteren er 
under tiden av opplæringen. På nivå 1 skal etappene  
S1 og S2 håndteres selvfølgelig. På nivå 2 skal det 
jobbes på etappene S3 og S4. S5 er for nivå 3.
Idrettsutøvere bruker ulike virkemidler for læring.

Tilbakemelding av resultatet på målet.

Verbale tilbakemeldinger fra treneren som "godt 
gjort", eller annen kommentar til utførelsen av en 
bestemt oppgave.
Ikke-verbale tilbakemeldinger fra treneren som 
"tommelen opp". Hvis treneren vanligvis gir 
muntlig tilbakemelding, kan stillheten også være 
meningsfylt.
Imitasjon eller modell (kopiere) læring. På nivå 1 
vil unge bueskyttere like å kopiere skytestilen til 
en populær bueskytter, noen ganger fra en film. 
Hvis denne "modellen" har perfekt skytestil som 
passer eleven er det ikke noe problem, men for det 
meste er det ikke tilrådelig å imitere fullt ut en 
annen idrettsutøver sin skyteutførelse. Treneren 
kan bruke muligheten til modellæring ved å vise 
en kroppsposisjonering eller en bevegelse tiltenkt 
bueskyting. Bruk en god modell (deg selv eller 
noen andre) for å vise skytesekvensen og bruk et 
videokamera eller et speil for å vise utøverens 
ytelse.
Forstå at hvis siktekornet flyttes for eksempel til 
venstre, fører det til at buen holdes mer til høyre. 
Vet vi hvordan en skal korrigere siktet dersom 
pilene treffer til venstre? Vi kan bruke en standard 
regel som "flytt siktetkornet ved å følge pilene".

Trenere kan bruke en eller flere av følgende metoder 
for undervisning.

Oppdelt eller sjekklistemetoden
Skyteprosessen er delt inn i sekvenser på omtrent 10 
isolerte trinn. Disse trinnene blir praktisert med buen. 
Fordelen er at utøveren lett kan utføre disse trinnene 
separat. Ulempen er at en skytter kan fortsette å 
analysere alle disse trinn i deres virke, som i en 
stresset situasjon fører til krampeaktige bevegelser 
og synkende resultater. De isolerte trinn kan kanskje 
ikke evalueres til en enkel rutine, som nok er den 
største ulempen ved denne fremgangsmåten.

Undervisningsmetoder
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Den analytiske eller elementsyntesemetoden
Skyteprosessen er delt inn i fire eller fem relevante 
deler. Hver del må praktiseres på egenhånd og uten 
bue. Etter å ha praktisert delene hver for seg, blir de 
satt sammen ved hjelp av buen. En stor fordel med 
denne metoden er at en masse feil i skyteteknikk 
unngås. Undervisningen kan være veldig effektiv, 
med relativt store grupper av idrettsutøvere. Det er 
meget vanskelig i mange land i verden å motivere 
utøverne til å praktisere "bueskyting uten en bue", 
selv når fordelen er åpenbar.

Den omfattende metoden
Bevegelsene blir utført som ikke-delbare. Om det er 
nødvendig kan elementer som heve buearmen utøves 
separat, men må så snart som mulig integreres i den 
totale bevegelsen. Den omfattende metode for læring 
kan lett føre til en personlig skytestil, noe som kan bli 
sett på som en ulempe.
På grunn av ovennevnte foretrekker vi å kombinere 
den analytiske og den omfattende metoden som 
undervisningsmetode. Ikke vær redd for at skytteren 
på nivå 2 gjør mye feil, det er en del av læringen. 
Folk lærer også av erfaring. Etter å ha skutt med sin 
egen stil uten å ha fått en høy poengsum, vil utøveren 
etterhvert være interessert i å lytte til en trener sine 
forslag.
Hvis treneren lærer bort en utilstrekkelig type stil, vil 
bueskytter lære dette og resultatet vil falle permanent. 
Det er svært vanskelig å bli kvitt en feilaktig stil på et 
senere stadium.

Eksplisitt versus implisitt læring
I treningsøkten gir trener bemerkninger på skytestilen 
til bueskytteren og gir en oppgave å fokusere på i de 
neste rundene. Disse forslagene til treneren kan være 
basert på eksplisitt læring og på implisitt læring.
Ved bruk av eksplisitt læring er ingenting overlatt til  
bueskytterens fantasi; bueskytteren må gjøre akkurat 
hva treneren beskriver, treneren prøver å holde seg så 
nær som mulig den ideelle tekniske gjennomføringen 
på skuddet for bueskytter.
Implisitt læring overlater en masse ting til bueskytter 
å oppdage selv. Hvis trener observerer at bueskytter 
har en kollapset holdning, brukes ordene "Gjør deg 
høy", overlatt til bueskytter selv å oppdage hva som 
menes med "Strekk ryggraden din, skrån bekkenet". 
Bruke analogier er et annet eksempel på implisitt 
læring, for eksempel merknaden "Hold buen i hånden  

som om du holder en liten fugl i den; "hvis du åpner 
den, flyr fuglen", "hvis du kniper for mye, dør 
fuglen" overlatt til bueskytter selv å oppdage at 
buefingrene bør være avslappet.
Eksplisitt læring fungerer raskere enn implisitt 
læring, spesielt i begynnelsen av læringsprosessen. 
Implisitt lærte ferdigheter er mindre følsomme for 
stress enn eksplisitt lærte "kveles under press" og har 
derfor en betydelig fordel fremfor eksplisitt lærte.
En trener som ønsker å bruke implisitt læring gjør et 
forsøk på å gi en oppgave til bueskytterne, hvor 
skytteren selv må finne ut hvordan de kan tilpasse 
sin teknikk. For eksempel setter du opp en ekstra 
skive like over bakken; du ber din bueskytter å 
trekke buen og sikte på den nedre skiven. Uten å 
skyte pilen skal de nå flytte siktepunktet av skiven, 
med den oppspente buen til den øvre skiven og 
slippe. Bueskytteren må finne ut hvordan en svinger 
kroppen rundt hoftene for å opprettholde T-formen.

9. Avspenningsteknikker
Stress er en menneskelig prosess der individet 
oppfatter en trussel og reagerer med en rekke 
psykologiske og fysiologiske endringer som økt 
mental opphisselse og muskelspenninger. For en 
ytelse i sport bør stress unngås.
Opphisselse kan enten forenkle eller hemme 
sportslige resultater. I fravær av opphisselse er høy 
ytelse ikke mulig; for mye opphisselse kan føre til 
stress. Evnen til å regulere på opphisselsens nivåer er 
en viktig mental dyktighet. De fleste bueskytterne 
trenger å slappe av; noen ganger kan oppsyking være 
nødvendig for å nå det optimale nivå i opphisselsen. 
Med avspenningsteknikker kan idrettsutøveren senke 
generelle muskelspenninger i gitte omstendigheter.
I en situasjon ved konkurranse eller i et mesterskap 
vil det bli økt mental opphisselse. Avslapping kan 
forenkle gjenopprettingen i løpet av den korte tiden 
mellom to runder av piler. En bueskytter må lære å 
kommunisere med kroppen sin, det vil si å lære seg 
hvordan selv regulere opphisselsen sin.
Ved avslapping lærer utøverne å regulere spenningen 
sin slik at nervebanene til musklene aldri vil være 
overbelastet. Avslappingen fremmer også søvn og 
reduserer søvnløshet, et problem som plager mange 
idrettsutøvere før en konkurranse. På den annen side 
kan avspenningsteknikker også hjelpe når skytteren 
er sliten.
Noen metoder for avslapping eller å dempe en høy 
permanent opphisselse (stress) er kontrollert pusting, 
progressiv muskelavslapning og meditasjon.
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Kontrollert pusting
Generelt bør bueskyttere ha for vane å puste som en 
baby gjør: ikke heve brystet for mye. God pusterytme 
må være automatisert. Det er en vanlig angstreaksjon 
å stresse den øvre pustedelen (bryst) i stedet for ved 
bruk av nedre pustedelen (mage). Det er faktisk et 
tegn på frykt; gjespe og sukke er andre tegn.
Anbefalt pustemåte er å bruke mellomgulvet i stedet 
for overkroppens (bryst) muskler. En bevisst innsats 
på oppmerksomhet til ens pusting kan lindre angst: 
man kan ikke bevisst konsentrere seg om begge, 
pusting og bekymring. I motsetning til pusting med 
brystet er gjesp og sukk aktive tiltak for å skape og/
eller støtte avslapping.

Progressiv muskelavslapping
Progressiv muskelær avslapping kan gi følelsen av 
forskjellen mellom spente og avslappende kroppslige 
opplevelser ved vekselvis dype inn- og ut pusting ved 
bestemte muskelgrupper; det kan redusere kroppens 
spenninger som kan skade god gjennomføring av et 
skudd.

Før-ytelsesrutiner

10. Psykisk forberedelse

Sees det på elitebueskyttere, kan det observeres ulike 
før-skuddrutiner. Eksempel er å se på et fiksert punkt 
"hvor-som-helst" i luften før hvert skudd, flytte på 
kroppsvekten fra den ene til den andre foten (jfr. de 
tre gangene en tennisspiller spretter ballen på bakken 
før serven), sette koggeret sitt på plass (som om det 
ikke allerede var der) og så videre. Før-ytelsesrutiner 
gir tid til å frigjøre "ikke-relevant-oppgave"-tanker og 
gir fokustid for "oppgave-relevante-observasjoner".
Før-skuddrutinen utføres ubevisst, de fleste av 
bueskytterene er ikke klar over dem. Det er flere 
grunner til at en før-skuddrutine gjøres. Den bidrar til 
å gjøre bueskytterens sinn fri fra alt som skjedde like 
før, bak skytelinjen: den hverdagslige praten, 
poengsummene, alle rådene du fikk fra forskjellige 
personer. Før-ytelsesrutiner tilhører skyterutinen; en 
trener bør ikke prøve å fjerne dem. Utføres før-ytelse 
-rutiner er dette bueskytterens personlige start for å 
komme inn i tilstanden av konsentrasjon.

Selvinstruerende snakking
Hva idrettsutøveren tenker eller sier er avgjørende for 
ytelsen. Tanker påvirker direkte følelser og til slutt 
handlinger. Hensiktsmessig eller positiv tenkning 
fører til optimistisk følelse og god ytelse; upassende 
eller villedende tenkning fører til negativ følelse og 
dårlig prestasjon.

Eksempler på positiv tenkning er "jeg nådde mitt 
mål", "jeg har tillit", og "Jeg vil vinne dette spillet". 
Eksempler på upassende tenkning er "Jeg kan ikke 
vinne dette spillet"; "Jeg vil ikke ha en høy score i 
dag".
Hver gang du tenker på noe, snakker du på en måte 
til deg selv. En slik instruksjonsselvfølelse kan 
hjelpe bueskytteren til å holde riktig fokus på nåtid, 
ikke tenke på tidligere feil eller projisere frem gode 
resultater i fremtiden. Eksempler på instruksjons- 
selvfølelse er "Jeg holder min buearmsalbue i riktig 
posisjon ", "Jeg holder mine strengfingre avslappet" 
eller "jeg flytter min scapula inn mot min ryggrad".
"Hvis jeg skyter 28 igjen i neste runde, setter jeg ny 
personlige rekord" er et eksempel på projeksjon inn i 
fremtiden, noe som veldig ofte ikke vil føre til et 
ønsket resultat.

Visualisering
Visualisering (mentalt øving av skuddet) er seing og 
føling av å se seg selv utføre en perfekt bevegelse 
(fullføringsprosess med perfekt innerti'er) i en 
imaginær tankebane. Bueskytterne kan (faktisk bør 
de) bruke visualisering i treningssesjonen før selve 
skuddet. Visualisering like før et skudd undertrykker 
"ikke-relevant oppgave" tanker. Visualisering tilbyr 
ikke tilbakemeldinger lik det faktiske skudd med 
kinestetiske følelser eller score.
I en avslappet situasjon kan en bueskytter sitte ned, 
lukke øynene og forestille seg hvordan de går til 
skytelinjen, inntar riktig kroppsposisjonering, nocker 
pilen, fokuserer med øyet i gult, hever buen, gjør 
oppdraget, ankrer og fullfører skuddet.
Ettersom visualisering opptar tankene, er det ikke en 
god idé å bruke visualisering på skytelinjen i visse 
perioder og/eller i visse handlinger som krever mye 
oppmerksomhet. Et sinn uten tanker er karakteristisk 
for tilstand av konsentrasjon.

11. Komme inn i en tilstand av konsentrasjon
på skytelinjen

For en god prestasjon trenger utøver å vite hvordan 
en skal på skytelinjen komme inn i en tilstand av 
konsentrasjon. Den viktigste delen av konsentrasjon 
er evnen til å fokusere oppmerksomhet på oppgaven 
og derav ikke tillate å bli forstyrret eller påvirket av 
uvedkommende ytre og indre stimuli.
Det er ikke så lett å komme inn i en tilstand av 
konsentrasjon; det oppnås ikke bare "på kommando". 
Følgende forutsetninger må være oppfylt.

Bueskytter må være motivert.
Bueskytter må ha et klart mål.
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Bueskytter må føle viktigheten av å oppnå målet.

Sinnet må være fritt (fri for tanker). Alt som ikke 
utelukkende er involvert i selve skytingen må 
midlertidig glemmes.
Bueskytteren må være i fysisk god form og bør 
ikke ha noen (store) skader. Tretthet eller skader 
som forårsaker distraksjon vil dermed også 
vanskeliggjøre konsentrasjon.
Bueskyttere skal ikke på noen som helst måte 
være påvirket av narkotika eller alkohol.
Tanker om hva som kan skje i fremtiden, eller 
som har skjedd i fortiden, må utelukkes, bare 
nærvær av NÅ teller.

Sosial tilrettelegging
Godt kjente ferdigheter blir utført godt i nærvær av 
andre personer; ferdigheter som er komplekse eller 
dårlig innlærte, blir ofte utført verre i nærvær av 
andre. Andre mennesker kan være konkurrentene, 
tilskuere, trenere eller dommere. Dette er et generelt 
fenomen, kalt sosial tilrettelegging.

Fokuserende oppmerksomhet
Oppmerksomhet på fokuseringen vil opprettholde 
årvåkenhet og holde vekk forstyrrelser. Ved starten 
av skyterutinen har bueskytteren frigjort sitt sinn fra 
"ikke-relevant oppgave"-tanker og ting som skjer 
rundt som kan okkupere oppmerksomheten. På hev 
buen oppmerksomhetstanken bør fokuset være på 
bare på ett enkelt punkt. Det finnes tusenvis av 
mulige oppmerksomhetspunkter, spesifikke og 
interne for bueskytteren som: hvordan er holdningen 
min, hvordan er bevegelsen på min scapula, hvordan 
er buearm skulderen  min, hvordan er pustingen og 
linjeringen på min bue, men det er også generelle og 
eksterne slik som effekten av vind. Poenget med å 
holde fokus er en personlig preferanse for skytteren. 
Ved å rette oppmerksomheten til ett punkt, kan alle 
de andre elementene i et godt skudd bli utført helt 
ubevisst, som i en tilstand av konsentrasjon.
"Fokus på senteret av kroppen" i Østlig bueskytter- 
litteratur tilsvarer "Tilstand av konsentrasjon" i 
vestlig terminologi.
Avspenningsteknikker og målsettinger kan skade 
fokusering og er derfor ikke hensiktsmessig på 
skytelinjen under konkurransen.

12. Tilbakemeldinger og fallgruver
Kinestetisk sensasjon er følelsen som en bueskytter 
har umiddelbart etter et skudd, selv når pilen ennå 
ikke har truffet målet. Eliteskyttere stoler mer på 
kinestetiske tilbakemeldinger enn på visuelle 
tilbakemelding, dvs. score.

Etter en perfekt runde, føles ytelsen perfekt og det er 
lite fysisk tilbakemelding: utøveren er ikke i stand til 
å fortelle etterpå hva som ble gjort rett og hva som 
ble gjort galt. Den vanlige reaksjonen er "alt gikk 
riktig; det føles ganske bra". Vi har en fallgruve her: 
utøveren er så begeistret for den perfekte ytelsen, at 
man nyter det i neste runde, i stedet for å fokusere 
tankene "fra null". Vi kaller denne mentale fallgruve 
"euforia".
Etter en ikke-perfekt runde kan utøveren lett fortelle 
om alle de feilene de gjorde. På neste runde kan de 
bruke denne informasjonen. Her er også en fallgruve. 
Fokuset er ikke på "oppgave-relevante elementer", 
men på alle feilene som huskes. De har en tendens til 
å fokusere på en negativ måte, de prøver "å unngå" 
disse feilene og tenker "d... og d.... bør ikke gå galt". 
Som vi har sett før, i læring og undervisning og med 
fokus på deler av skyterutinen kan det lett føre til 
dårlig utførelse av andre deler og/eller helhetsbildet.

13. Bueskyting er et spill
Fullførelsen av et godt skudd skal skje spontant og 
automatisk, som i en flyt-tilstand. Bueskyttere bør 
ikke konsentrere seg for mye på poengsumen sin. En 
god trener vil ha dem til å utføre så komfortabelt som 
mulig. Et fint tempo (rytme og tempo) er mer viktig 
for skuddutførelsen enn kunnskap om sine egne og/
eller motstandernes middels plasseringer.
Vi kan dele bueskytingen inn i tre deler: "teknikk /
treningsøkter", "skyte i en turnering" og "gjøre noen 
rekreasjonsskyterunder med piler". Betydningen av 
rekreasjonsbueskyting bør ikke bli neglisjert. 
Uformelle "matcher" med en bueskytterkollega er 
også vurdert som "rekreasjon".
Bueskytingen bør også praktiseres som "for nytelse", 
avhengig av omstendighetene, elementer som 
holdning, gjennomføring av skudd og score spille en 
annen rolle. Det er en sammenheng mellom disse 
elementene og aktivitetene til bueskyttere. I tabell 1 
vises det at det er en tilfeldighetsmatrise på denne 
forbindelsen.

Tabell 1. Til ettertanke i ulike situasjoner:

Holdning Fullføring Score

Teknikk trening

Konkurranse / ytelse

Rekreasjonsbueskyting

11111111
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Tabell 1. leses som følger. Score/resultat er viktig, 
men under en treningsøkt overser vi stort sett det.

Under teknikktreningen rettes oppmerksomheten 
mot holdning og bevegelse; poengsummen er 
ikke viktig, det kan også være en tom målskive.
Under konkurranse er poengsum viktig: skytteren 
med høyest poengsum vinner. Vi ser at elite-
skyttere tilegner mye oppmerksomhet til før-
skuddrutiner og holdning. Skuddet utføres som 
om det ikke har noen konsekvens.
I rekreasjonsituasjoner, som for eksempel å spille 
et spill på slutten av en treningsøkt eller med 
tradisjonell bueskyting, er å score svært viktig. 
Skytterene har en tendens til å "overse" holdning, 
men de prøver å utføre bevegelsen så godt som 
mulig.

Skyting i dårlig vær
En god trener hjelper sine utøvere ved å lære dem til 
å øve i ulike situasjoner.
I mange deler av verden vil bueskyttertrening ofte 
foregå innendørs, hvor forholdene ikke endres. Hvis 
vi bare har trening innendørs, vil bueskyttere stå 
overfor problemer når de skal konkurrere utendørs. 
Turneringsfeltet vil alltid ha store forskjeller i forhold 
til innendørs treningsanlegg. Skyting utendørs har 
mange forstyrrelser. Det kan være vind! Det kan være

noen trær bak mattene som generelt ikke er rette eller 
vertikale. Gresset kan kuttes så det ser skevt ut til 
mattten og så videre.
Vi kan trene på å forutse disse situasjonene ved å 
introdusere et element av "spill" i våre treninger. Det 
betyr at vi prøver å håndtere alle typer "skiftende 
omstendigheter". For eksempel kan du endre på ruten 
som bueskytteren skal gå fra utstyrsområdet og til 
skytelinjen ved å sette opp noen hindringer som en 
stol etc. I praktiseringen innendørs kan vi også endre 
på belysningen.
Innføres slike "spill" kan vi øke oppmerksomhet og 
skape en situasjon der visse deler av skyteteknikken 
blir praktisert uanfektet og uten anstrengelse. Bruk 
ulike skiver på matten, vær en oppfinnsom trener! 
Trening på en mer "sjuskete" måte gir bueskyttere 
det mentale rom for å prestere bedre på turneringene.
Å ha det moro er viktig. På skytelinjen er bueskyttere 
svært alvorlige og prøver å yte sitt beste, det vil si i 
tilstand av konsentrasjon. Men mellom skyteøktene 
er det på tide å slappe av. Bueskytteren tømmer 
tankene sine fra konkurrentene ved en (noen ganger 
mer enn) avslappet atferd. Det er et spørsmål om 
personlig karakter, noen mennesker er inadvente; 
andre er utadvendte. For klubben i en ideelle 
situasjon er det en blanding av karakterer, hver med 
sin egen personlighet.

Litteratur

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no
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Introduksjon,
trimming til konkurransedyktig recurvebue
Det er ingen tvil om at buen du velger er en viktig 
faktor, men enda viktigere enn buen er pilene du 
velger. I starten med konkurranseskyting, var det 
ikke uvanlig for en bueskytter å betale en ukeslønn 
for å få et dusin fotede sedertrepiler av topp kvalitet. 
Husk det er ikke buen som scorer poeng på skiven; 
det er det dine piler som gjør. Suksess i buetrimming 
og nøyaktighet i skytingen kan kun oppnås ved bruk 
av pilskafter som er riktig dimensjonert i stivhet for 
din bue og at de er konsistente i stivhet, vekt og 
retthet. Bruk et av de mange diagrammer eller data-
program som er tilgjengelig for å velge dimen-
sjonen på pilen som anbefales til din draglengde og 
buevekt. Husk å lese all relevant informasjon også, 
for riktig bruk av diagrammet. Den sanne bekreft-
elsen på at du har valgt riktig dimensjon, vil bli 
bestemt i løpet av trimmings-prosessen. Problemer 
forårsaket av feil dimensjon på pilskaftet vil bli 
tydeligjort under trimmingen. Før trimming, være 
sikker på at alle pilene er rette, riktig fjæret og har 
perfekt justerte nocker.

Skyte teknikk
Skyteteknikken din kan også ha en stor innflytelse på 
den dynamiske stivhetsverdien til pilen. To skyttere 
som skyter med nøyaktig samme bue, samme styrke 
og samme pillengden, kan nødvendigvis ikke skyte 
med samme pildimensjon. Vanligvis vil skytteren 
med bedre "linjering" (se skyteteknikkapittelet om 
kroppens linjering) skyte med en mykere pilstivhet 
enn en bueskytter som har dårlig skjelettlinjering. 
Det er fordi skytteren med god linjering gir mindre 
sidebevegelse på strengen i slippøyeblikket, noe som 
resulterer i mindre sideveis flytting av pilskaftet.

Installer alt tilbehør
Før du starter trimmingsprosessen på buen, sørg for 
å installere alt utstyret som du har tenkt å bruke på 
den ved skyting. Dette inkluderer riktig buestreng og 
alle vedlegg til buestrengen, buesiktet, stabilisatorer, 
pilhyllen, plungeren, motvekter osv. Alle personlige 
elementer også, som tab, brystbeskytter og andre 
ting du bruker når du skyter. Ved for eksempel bare 
endring av stabilisator kan ha en enorm effekt på 
trimmoppsettet av buen. Eventuelle justeringer som 
blir gjort på buen eller endringer på komponentene 
kan og vil vanligvis påvirke trimmingen.
Når alt utstyret er riktig satt sammen, er et godt 
grunnleggende oppsett neste fase i prosessen for 
oppnåelse av godt avstemt utstyr. Hvis første opp-
settet er gjort riktig, kan innstillingsprosessen oppnås 
med liten innsats. Ved å følge retningslinjene på 
buens grunnoppsett i den innledende forberedelsen 
av utstyret ditt, kan du eliminere de fleste eller alle 
de mulige trimmingsproblemer som kan gjøre 
prosessen tidkrevende og/eller mislykket.
Justeringer som blir gjort på buen, endringer av bue- 
komponenter, eller endringer i skyteteknikken, kan 
påvirke trimmingen eller utstyret. Husk at du og ditt 
utstyr deler et unikt forhold og er helt integrert. En 
hvilken som helst endring i enhetene vil føre til 
varierende resultater. Under trimmingsprosessen, er 
det viktig at du endrer på bare én variabel av gangen, 
ellers blir det veldig vanskelig å finne ut hva 
justeringen forårsaker på grupperingsendringen. 
Hvis du etter å ha prøvd alle trimmingsjusteringene 
som er skissert i dette kapitlet og pilene fortsatt ikke 
flyr godt og riktig, kan det være nødvendig å endre 
på pildimensjonen, velge et stivere eller mykere 
pilskaft og retrimme.
Piler som er i luften og på vei til matten vil spinne, 
vibrere og svinge i horisontalplanet og kan svinge i 
vertikalplanet også om det er feilplassert nockpunkt. 
Riktig bueoppsett og trimming vil bidra til å redusere 
kreftene på pilen vi ikke ønsker og hjelpe skytteren 
til oppnåelse av optimal ytelse. Dessverre er det 
mange teorier om pilflyvingen. Energisk matematisk 
behandling av disse kan kanskje bli litt vanskelig for 
de fleste ikke-ingeniører å forstå. Selv om poenget er 
at alle bueskyttere kan gjenkjenne pilproblemer på 
flyturen til pilen og gjøre nødvendige korreksjoner. 
Figur 1 og 2 på neste side, viser rotasjonen på pilene 
i det horisontale og vertikale plan.
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Figur 3.

Figur 1.

Figur 2.

I dette avsnittet om trimming av recurvebue vil det 
være nødvendig å omtale en rekke ulike typer midt-
stykker siden de tilgjengelige justeringsfunksjonene 
varierer i hvert enkelt tilfelle.
Typer av midtstykker er:

Enkle av trevirke, hel (ett stykke) eller 3-delt.
Metall midtsykker som har mulighet til plunger, 
men har ingen vektjusteringsevne.
Metall midtstykker som har mulighet til plunger 
og vektjustering, men har ingen justeringsevne i 
lemlommen.
Olympisk recurve midtstykker som har mulighet 
til plunger er vektjusterbar og har lemjusterings-
evne.

Krefter som virker på pilen
Med tanke på enkelthet, vil all omtaling fra dette 
punktet nå gjøres med referanse til en høyrehendt 
skytter som skyter med en høyrehendt bue. Dersom 
bueskytteren skyter med en venstrehendt bue, gjelder 
de samme kommentarene, men tenk motsatt vei.
Når bueskytteren slipper strengen med en pil på, vil 
strengen horisontalt bevege seg til venstre (sett mot 
skiven flytter nocken seg til venstre). Når strengen 
begynner å bevege seg fremover vil det bli skyvd på 
nockenden av pilen, mens spissenden på pilen vil 
motsette seg denne bevegelsen og det resulterer i at 
pilen bøyer seg innover mot midtstykket. Når pilen 
fullfører denne første bøyingen, vil streng og nock 
bevege seg tilbake til midten og deretter mot høyre 
for midten. I dette øyeblikket vil den fremre delen av 
pilen presses mot siktevinduet, eller mot plungeren 
hvis en slik er montert. All denne handlingen skjer i 
løpet av brøkdelen av et sekund i de første tommene 
av foroverbevegelsen til pilen. I neste horisontale 
bøyesekvens når pilen forlater buen og pilhyllen, er 
pilen nesten i fri modus,  kun holdt av buestrengen

gjennom den andre syklus halvdelen. Ved slutten av 
denne fullendte syklusen (bøyd inn mot og deretter 
ut fra buen), løsner pilnocken fra buestrengen og 
pilen sendes i vei mot sitt mål. Disse handlingene til 
pilen kalles "Bueskytters Paradox" og er årsaken til 
pilens vibrasjon og horisontalpendling (oscilering).

Oppdraget viser fingerstillingen 
i fullt drag og ved tidspunktet for 
strengslippet. Banen til strengen 
og den innledende bøyingen av 
pilen når strengen sender den 
mot skiven.
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Figur 4.

Foran senter balanse (FOC)
Piler flyr mer nøyaktig og med mer stabilitet hvis de 
er fortunge, dette gjelder spesielt ved skyting i vind. 
Begrepet som brukes for å beskrive plasseringen av 
pilens balansepunkt er FOC. Det definerer hvor langt 
foran pilens midtpunkt pilens balansepunkt er og er 
uttrykt med en prosentandel av pilens totale lengde.

FOC = L/2 - B
L 100x____

Hvor: L er lengden på pilen og
B er lengden fra pilens midtre balansepunkt

        til fronten på pilen

For utendørskyting monterer mange skyttere pilene 
sine med balansepunktet ganske langt foran senteret, 
men dette avhenger også av hvilken type piler som 
blir montert med tanke på pilens lengde og buens 
pundvekt og pilhastigheten. Det må også tas hensyn 
til siktemerket på de lengste distansene det skytes på. 
For innendørskyting kan balansepunkt langt foran 
senteret brukes, men vær oppmerksom på at går man 
for langt kan det påvirke ytelsen som kreves.

Trimming og bueoppsett
Trimming og bueoppsett er de prosessmulighetene 
en bueskytter har for å justere buen og pilene, slik at 
pilfluktproblem forårsaket av "Bueskytter Paradox" 
kan minimeres og god pilgruppering kan oppnås. 
Justeringen er en helhetlig systemprosess der buen 
med alle dens påmonterte enheter bringer pil og 
skytter til sammenhørende harmoni. En hvilken som 
helst endring, enkelt som det kan virke, kan påvirke 
buetrimmingen. Noe så enkelt som en ny tab (finger-
beskytter) kan ha en dramatiskt innvirkning på en 
finstemt bue. Trimmingen og innstillingsprosessen er 
et fagarbeid, karakterisert ved at skytekarakteristika 
for pilen er modifisert for å optimalisere ytelsen. 
Bueoppsettet er en serie av sammensatt utstyrs-
baserte oppgaver, mens trimming er nødvendig for å 
imøtekomme skuddvariasjoner forårsaket av bue-
skytteren. Riktig sammensatte og matchede piler vil 
gruppére tett om de blir skutt som ut av en 
skytemaskin, men en annen bueskytter som skyter 
med det samme utstyret vil oppleve variasjon i 
skuddene.

Bueoppsett
Monter alle tilleggsenheter
Før du starter innstillingsprosessen på  buen, sørg for 
å installere alt utstyret som du har tenkt å bruke på 
buen under skyting. Dette inkluderer riktig buestreng 
og alle vedlegg på buestrengen, buesiktet, pilhyllen, 
plunger,  stabilisator,  motvekter osv.  Velg også alle

personlige elementer som tab, brystbeskytter og alt 
annet du bruker når du skyter. For eksempel kan en 
endring "bare" på en stabilisator ha en enorm effekt 
på samstemtheten på buen din.
Når utstyret er riktig sammensatt, vil neste fase i 
prosessen være en  grunnleggende godt oppsatt bue 
for å oppnå godt avstemt utstyr. Hvis grunnleggende 
eller førstegangsmontert oppsett er gjort riktig, kan 
innstillingsprosessen oppnås med liten innsats. Ved 
å følge disse grunnleggende retningslinjene på 
oppsettet i den innledende forberedelsen av utstyret 
ditt, kan du eliminere mange trimmingsproblemer 
som kan gjøre prosessen tidkrevende og/eller 
mislykket. Justeringer gjort på buen, endringer i 
buekomponenter, eller endringer i skuddutførelsen 
kan påvirke samstemtheten på utstyret ditt. Husk at 
du og ditt utstyr deler et unikt forhold og er helt 
integrert. Enhver endring på buens enheter vil skape 
resultatvariasjoner. Under trimmingsprosessen er 
det viktig at du endrer på bare én variabel av 
gangen, ellers kan det bli svært vanskelig å fastsette 
hvilken justering som var årsaken til gruppérings-
endringen.

Nocktilpassing på buestrengen
Kraften som er nødvendig for å få løsnet nocken fra 
takletråden på buestrengen er meget kritisk, særlig 
ved lav buevekt (under 35 lbs). Nockspenningen bør 
være stram nok til at pilen lett kan henge med sin 
egen vekt når pilen henger på buestrengen i en 
horisontal posisjon, men løs nok til at pilen vil falle 
av hvis strengen blir "tappet" kraftig på med 
fingeren. Se figur 4 nedenfor. For å få riktig nock 
tilpassing kan du bruke nocker med enten et stort 
eller et lite nockspor eller justere diameteren på 
takletråden ved å velge ulike diametere. Hvis nock-
spenningen er for løs, er det en fare for at nocken 
slipper strengen i fullt drag og forårsaker et 
tørrslipp. Dette kan ikke bare skade buen, men kan 
også føre til et alvorlig blåmerke på bueskytterens 
buearm.
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Figur 7
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Montere pilhyllen
Bueskyttere har et bredt utvalg av tilgjengelige 
pilhyller. De har alle en ting til felles - de må alle bli 
montert slik at vinkelen på armen holder pilen på 
hyllen og ikke tillate pilen å gli av hyllen før skuddet 
er gjennomført (Se figur 5). Pilhyller spenner fra de 
enkleste plastvariasjonene til justerbare metallarmer 
som beveger seg bort fra pilen når det blir skutt. 
Høyhastighetsfilm viser at den viktigste funksjonen 
til pilhyllen er å støtte pilen under oppdraget og ved 
starten på bevegelsen av pilen fremover mot målet. 
Når bueskytterparadokset oppstår løfter pilen seg av 
pilhyllen. Pilhyllen anbefales justert slik at senteret 
på pilen kommer i kontakt med senteret på plungeren 
(se figur 5) og støttearmen må innstilles slik at den 
ikke er synlig på utsiden av pilskaftet når observert 
ovenfra (se figur 6).

Galt Galt Riktig

Figur 5: Vinkelen på pilhylle armen
&

           plunger linjert med pilen.

Galt Riktig

Figur 6: Pilhylle armen

Installer nockmerker
Dette er et vanlig tiltak på alle recurvebuer. Installer 
et bevegelig nockpunkt på buestreng. "Klemme-på" 
typer er tilfredsstillende og enkle å installere, men vil 
påvirke pilflukten. Det anbefales å bruke en type av
"knyttet" nockpunkt (nockpunkt-knute).

Sett øvrekant på det nedre 
nockmerket omtrent 5 

millimeter over vinkelrett 
til pilhyllen

Sette posisjonen til nockmerke

Til å begynne med bør nockmerket plasseres 
omtrent 5 mm (1/4 tomme) på strengen ovenfor 
vinkelrett til pilhyllen (se figur 7).
Nocken på pilen plasseres over dette nockmerket. 
Når dette nockmerket er på plass, bindes det andre 
nockmerket over det første med tilstrekkelig plass 
til pilnocken mellom disse to nockmerkene. Dette 
vil hindre pilen fra å gli opp- eller nedover på 
strengen under oppdraget.

Det påknyttede nockmerket blir laget med et kort 
stykke (30-50cm) av samme takletrådmaterialet som 
brukes til takling på strengen. Begynn med å binde 
en overhåndsknute rundt buestrengen. Neste, ta de 
løse endene og slå dem under buestrengen og stram 
knuten. Alterner knuter over- og under strengen til 
du har bundet 8-10 knuter. Avslutt nockmerket ved 
å knyte den endelige knuten i en firkantet knute. 
Klipp av de løse endene til ca 5mm lengde og varm 
dem med en fyrstikk eller lighter. De vil da brenne 
tilbake til hoved knuten og når du trykker på tråden 
smeltes fibrene i tråden sammen. Dette nockmerket 
kan flyttes opp- eller nedover takletråden på 
strengen ved å vri på den. Denne knuten fungerer 
som en mutter og tekletråden på strengen fungerer 
som en skrue. Dette er grunnen til at du bør bruke 
det samme materialet som du brukte til taklingen, 
siden du får en perfekt samhørighet mellom trådene.
Se figur 8.

Knyting av et nockmerke
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Figur 8

Figur 9

Figur 10

Eller du kan binde et midlertidig og mer enkelt 
nockmerke, som vist i figur 9 under.

Takletrådmateriale eller tanntråd kan bli brukt 
for å lage et slikt nockmerke. Illustrasjonen under 

viser en måte å unngå knuter eller løse ender

Når nockmerket er ferdig, kuttes endene og 
en kan tilføre litt lim

Finne senteret på lemmene
For å få et referansepunkt til justering av pilenes 
venstre / høyre posisjon på buen, er det nødvendig å 
finne og merke av det eksakte senter på lemmene til 
en recurvebue. Under hele denne oppsettprosessen 
bør buen være montert i et buestativ slik at lemmene 
ikke berøre noe, siden dette kan forvrenge lemmenes 
posisjon. Fine og forseggjorte enheter er kommersielt 
tilgjengelig, men et enkelt verktøy kan bli laget av 
trevirke for å oppnå det samme.
Se Figur 10).

Bueholderenhet i hardved 
25mm x 100mm x 300mm

25mm x 25mm x 200mm

8mm hull

Bueholderenheten i hardved kan holde buen enten 
vertikalt for sentrering av lemmene eller horisontalt 
for arbeid/vedlikehold på strengen.
Se figur 11.

Figur 11: Buestilling i bueholderenheten

Knyting av et enkelt nockmerke
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Figur 12

Figur 13 Figur 14

For å finne senteret på lemmene på en recurvebue, 
festes et stykke maskeringsteip over innsiden på hver 
av lemmene ca 15 cm fra leminnfestingen. Mål 
bredden på hver lem og lag en markering på 
maskeringsteipen nøyaktig på midten av hver lem (se 
figur 12). Vær svært nøyaktig når du gjør dette og 
mål flere ganger for å vite at du har funnet den 
eksakte midten på hver lem. Dette merket vil bli 
brukt til pilsentrering. Det kan være lettere å se om 
strengen er sentrert hvis to linjer blir markert på 
lemmene, i stedet for en. Merkene bør være 3 
millimeter fra hverandre. Med bare en linje vil denne 
linjen bli skjult bak strengen når justeringen blir 
sjekket. Mer praktiskt kan det være å bruke en 
kommersielt tilgjengelig "Limb line gauge", de fleste 
bueutstyrsforhandlere selger disse.
Etter at du har markert lemsentrene på teipen eller 
installert "limb line gauge" måleinstrumentet, gå litt 
tilbake og forsøk å se strenglinjeringen mot begge 
disse to merkene. Hvis du ikke kan gjøre dette må du 
enten gjennomsnittlig justere eller hvis din bue har 
muligheten til å justere lemmene, så gjøres det. Dette 
oppnås lettest ved å plassere påmarkert teip der 
lemmene kommer ut av midtstykket og så en teip 
nær tuppen på begge lemmene (eller bruk "limb line 
gauge" målere). Deretter kan du sjekke justeringen 
av de fire merkene for å vurdere om lemmene er 
riktig justert (se figur 12). Gå litt tilbake og se om 
strengen dekker alle 4 merkene. Hvis ikke, juster 
lemmene etter behov.
Noen buer kan ha en liten bøy i midtstykke eller 
skjevhet i lemmene. I disse tilfeller, siden strengen 
ikke helt går gjennom senteret på begge lemmene, 
må du kompensere eller gjennomsnittlig posisjonere 
strengen litt ut av senter. Dette betyr ikke at buen nå 
ikke vil skyte nøyaktig, det betyr ganske enkelt at du 
må kompensere på grunn av denne situasjonen.

"Sentrering"/angripsvinkel på pilen: 
justering av pilens høyre- / venstre- posisjon
Formålet med pilsentrering er å få pilen til å forlate 
buen i det samme vertikalplan som den gjennom-
snittlige strengkraften beveger seg. For å oppnå 
dette, må skytteren stå bak buen som blir holdt i en 
vertikal posisjon og sikte forover gjennom strengen 
som bør være linjert på buens senterlinje. Se figur 
13 for riktig pil sentrering. Pilen skal beveges "inn-
mot" eller "ut-fra" buemidtstykket, slik at pilspissen 
blir synlig like til venstre for strengen. For buer 
utstyrt med en plunger kan dette oppnås ved å 
justere plungeren inn- eller utover. Buer uten 
plunger kan få pilspissen "ut-fra" buemidtstykket, 
men hvis pilen må flyttes mot høyre ("inn-mot") og 
pilspissen allerede er på utsiden av strengen blir 
dette umulig på grunn av midtstykket.

Recurvebue utstyrstrimming
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64˝ 8 1/8˝– 8 3/8˝ (21.0 cm–21.6 cm) 
66˝ 8 1/4˝– 8 1/2˝ (21.3 cm–21.9 cm) 
68˝ 8 3/8˝– 8 5/8˝ (21.6 cm–22.2 cm) 
70˝ 8 1/2˝– 8 3/4˝  (21.7 cm–22.5 cm)

Figur 15

(a)

(b)

Sett siktepinnen eller apperaturen på buesiktet 
direkte over strengen når den er justert midt i buen 
(se figur 14). Det viktige i den innstillingsprosessen 
som følger, er å velge riktig pil og buejustering, så 
pilen peker og beveger seg rett fremover i kraftplanet 
fra bevegelsen til buestrengen når pilen blir skutt. Du 
vil kunne se en rekke bueskyttere hvor siktet er enten 
utenfor eller innenfor strengen. Dette er ofte fordi de 
har satt opp buen sin med en feilaktig grunn-
leggende piltrimming eller bruker piler som enten er 
for stive eller for myke for deres oppsett.

Linjering av buesiktets siktepinne eller 
apperatur

Merknader om Klikkere
Det er flere ting en må være klar over når klikker 
brukes. Pass på at pilen er godt støttet av pilhyllen og 
ikke holdes på plass bare av trykkspenningen fra 
klikkeren. Spenn buen et par ganger uten klikkeren 
for å se at buen kan trekkes og taes ned uten at pilen 
faller av pilhyllen. Klikkerens trykkspenning og 
vinkel er også viktig. Klikkeren bør ikke være så stiv 
at den faktisk trykker plunger stempelet inn eller 
påfører et nedadgående press mot pilen. For å teste 
dette, stå foran en matte (i tilfelle du får et uventet 
slipp av strengen) og trekk pilen gjennom klikkeren 
som om du skulle skyte, men ikke skyt pilen. Snarere 
se bare på pilen oppå pilhyllen for å oppdage og se 
eventuelle bevegelser pilen har i det øyeblikket pilen 
trekkes gjennom klikkeren og klikkeren "smeller" 
mot midtstykket. Er det en aldri så liten bevegelse av 
pilen, enten en sprett på pilhyllen eller at selve pilen 
beveger seg utover på grunn av plungerstempelets 
aktivering, må dette korrigeres på. Det skal absolutt 
ikke være noen observerbare bevegelser av pilen når 
klikkeren blir aktivert.

Sette plungertrykket
Hvis buen er utstyrt med plunger, sett plunger-
trykkets spenning til 40% av makspenning på den 
svakeste fjæren. Innstillingen vil bli endret noe 
senere i trimmingsprosessen. Hvis du ikke bruker en 
plunger, er dine trimmingsjusteringer langt mer 
begrenset.

Sette grunnleggende strenghøyde
Start med lavest anbefalt strenghøyde som ofte står 
nedtegnet som produsentens anbefalingsområde i 
brukermanualen eller bruk følgende diagram.

Produsentens anbefalte strenghøydeinnstilling er 
bare en retningslinje. Endres strenghøyden så den 
blir litt høyere eller lavere vil det påvirke pilflukten 
og grupperingen. Riktig innstilling for best mulig 
pilgruppering vil bli bestemt senere i trimmingen.

Tiller
Tiller er betegnelsen som brukes for å beskrive den 
relative bøyingen av begge buelemmene. Den blir 
bestemt ved å måle den vinkelrette avstand mellom 
buestreng og lemmene ved leminnfestingen. Ved 
konvensjon, er målingen refert til den øvre lemmens 
målsetting, derfor blir det "positiv tiller". Avstanden 
fra strengen til leminnfesting ved øvre lemmen (a) 
blirr større enn avstanden til nedre (b) (se figur 15).

En "negativ tiller" er når nedre målet blir størst. I 
mange år var det akseptert at en positiv tiller var 
nødvendig, siden skytteren griper strengen over 
buens midtpunkt (én finger over og to under pil-
nocken) som gir et trykkpunktresultat fra buehånden 
mot midtstykket. Nå for tiden justerer de fleste 
bueskyttere tiller til null eller lar den være der 
produsenten
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produsenten som laget lemmene satt den. Sistnevnte 
er sannsynligvis en dårlig idé siden noen par lemmer 
kan ha en grunnoppsatt tiller så høy som 20 mm (3/4 
tomme).
Noen skyttere og trenere føler at det er nødvendig å 
justere tilleren for å holde siktet stødig på målet. 
Gjøres dette, gjør svært små justeringer av tilleren 
(anbefalt mindre enn 2 mm om gangen) og følg med 
på hvordan siktemønsteret blir berørt. En annen 
indikasjon på at tiller er riktig, er at buehånden vil 
føles som ett konsentrert punkt i stedet for at det blir 
en liten "gynge" følelse i hånden. På den annen side, 
mange bueskyttere og trenere setter tiller på null og 
lar den være der.
En liten "advarende" bemerking. Endring av tiller 
flytter nockpunktets plassering så denne må re-
justeres etter en "hvilken som helst" endring på 
tilleren. Økende tiller flytter nockpunktet nedover og 
redusering av tiller flytter nockpunktet oppover i 
forhold til pilhyllen, derfor må nockpunktet flyttes på 
etter hver endring av  tilleren. Ikke bruk tillerjustering 
som et middel for å flytte på nockpunktet siden 
endringer på tiller påvirker hvordan buen oppfører 
seg.

Finne den endelige strenghøyden
Alle buer er forskjellige, selv buer av samme merke 
og modell kan ha små variasjoner i lengden på 
lemmene. Derfor er det viktig å finne en strenghøyde 
som passer til din bue og skytestil. Skyt noen piler 
med den foreslåtte laveste strenghøyden, deretter ta 
av strengen, øk strenghøyden med 3-4 tvinninger og 
skyt igjen. Fortsett denne prosessen til buen føles 
mest behagelig og rolig når det skytes.
Hvis buestrengen er for kort til å få den laveste 
strenghøydeinnstillingen, bruk litt lengre streng. Hvis 
strengen er for lang til å få en høyere strenghøyde og 
begynner å få altfor mange vindinger, prøv en litt 
kortere buestreng. Det er mange strengmakere som 
spesialproduserer strenger tilpasset dine eksakte 
spesifikasjoner, inkludert lengde, type materiale, 
antall kordeler i strengen og fargetyper. Det er ikke 
anbefalt å ha for mange vindinger i strengen heller, 
for da vil den opptre mer som en fjær enn en streng. 
Men det bør være nok vindinger slik at den ser ut 
som en fin og rund kabel.

Trimming
Generelt
Etter at buen er satt opp som beskrevet ovenfor, kan 
bueskytteren begynne trimmingsprosessen.
Som beskrevet tidligere, fingerslipp forårsaker pilen 
til å vibrere og oscilere i horisontalplanet. Pilfukten 
ser ut som en slange i bevegelsesmønsteret. Disse 
bevegelsene til pilen er forårsaket av "bueskytter 
paradoks" hvor strengen beveger seg rundt fingrene 
ved slippet. Målet med trimming er å velge pil og 
justere en pils flygeegenskaper for å minimere disse 
effektene og for å få pilen til å forlate buen med null 
graders vinkelrotasjon. Pilen vil fortsatt være 
vibrerende, men disse vibrasjonene er dempet ut på 
de første 20-25 m av flygningen med motvirkende 
krefter på pilskaftet. Trimming vil også minimere 
bueskytters variabilitet i skytestil og hjelpe dem med 
å få tettere grupperinger.
Din skyteteknikk kan ha en stor påvirkning over de 
dynamiske egenskapene til pilen. To bueskyttere 
som skyter med samme bue, samme buevekt og 
samme pillengde behøver nødvendigvis ikke å ha 
samme pildimensjon. Vanligvis vil bueskytteren 
som har bedre linjering, (se kapittel om kropps-
linjering) skyte med mykere piler enn en bueskytter 
som har dårligere skjelettposisjonering. Dette fordi 
skytteren med god linjering skaper mindre side-
bevegelse av strengen i slippet, noe som resulterer i 
mindre startbøyning av pilskaftet.
Som snarlig vil bli vist, er det en rekke samvirkende 
trimmingsvariabler som kan anvendes for å best 
trimme ditt bueutstyr. Det er ikke bare ett unikt 
oppsett av disse variablene som skal til for å oppnå 
den ønskede pilgrupperingen du søker. Faktisk er 
det normalt å kunne være i stand til å oppnå en god 
buetrimming med mer enn én pil sin stivhets-
karakter. Med dette i tankene vil mange foretrekke å 
trimme sin bue med en stivere pil, fordi den antas å 
være mer tilgivende. Tilgivende i denne forstand er 
at pilen vil lettere motvirke variasjoner i bue-
skytterens skyteteknikk.
Trimming gjennomføres best som en statisk prosess. 
Hver pil skal være nummerert for å se om det er 
noen fly-skjevhet (gode eller dårlige), forbundet 
med denne ene pilen. Bueskytteren skal skyte mer 
enn et minimum av skudd for å karakterisere denne 
ene pilens flytur. For eksempel, hvis denne metoden 
fremmer å måtte skyte 1 eller 3 piler fra en gitt 
avstand, foreslås det at skytteren skyter minimum 6 
skudd. Bueskytter kan da eliminere eller trekke fra 
åpenbart dårlige skudd fra helhetsbetrakningen.

Recurvebue utstyrstrimming
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Trimmingsmetoder
Det finnes en rekke justeringsmetoder som benyttes i 
dag, de fleste er enten omstendelige eller unøyaktige. 
Mange heller mot bruken av barskaft som primær 
referanse i fjæret-pil-flyvning. Barskafter har ikke 
gode flyvningsegenskaper med mindre buen er 
ganske godt avstemt. Noen av trimmingsmetodene 
som brukes og kommentarene på dem er:

Papirtest: Er først og fremst en trimmingsmetode 
for compoundbue med mekanisk slipphjelpemiddel, 
grunnet "bueskytter paradoks" og den resulterende 
pilflukten. Denne metoden har liten gyldighet for 
personer som bruker sine fingre for å slippe strengen.

"Gå bakover" trimming: Som innebærer å skyte 
piler på avstand mellom 20-40 m uten å flytte siktet 
og hele tiden sikte på samme punkt, for deretter å 
analysere treffmønsteret. Denne metoden er ikke 
tilstrekkelig følsom i trimming av karbon/aluminium- 
skaft, men sies å fungere tilfredsstillende for 
aluminiumspiler.
Kortholdstrimming: Denne metoden gjøres ved å 
skyte fjærede piler på en vertikal og en horisontal 
linje. Den brukes hovedsakelig for å kontrollere 
nockpunkt, angripsvinkel og plungerinnstillinger.

Barskaft plantest: Denne metoden sammenligner 
grupperingsmønster av barskaft og fjærede pilskafter. 
Det gir gode resultater, men å skyte barskaft før en 
god helhetlig samspillsharmoni er oppnådd, kan være 
eller bli frustrerende for bueskytteren.

Grupperingstrimming med fjærede piler: Denne 
metoden har vært brukt i mange år og har ikke et 
navn. Det er trolig den enkleste metoden som gir fra 
seg best resultat som trimmingsmetode og er sterkt 
anbefalt. Den kan også innebære skyting av 
barskafter, men ikke før en grunnleggende helhetlig 
harmoni er etablert.

Trimmingsverktøy
I alle trimmingsmetoder som brukes, kan man gjøre 
en rekke variasjoner for å justere skyte-
karakteristikken av en pil. Alltid må det taes hensyn 
til pilens dynamiske stivhet som er mengden av 
startbøyningen pilen gjennomgår når strengen 
slippes. Det er hvor myk eller stiv pilen er når den 
blir skutt. Hyppigst blir denne karakteristiske del 
referert til som pilstivhet (spine). Dessverre har 
pilprodusenter også brukt samme begrep for å 
beskrive stivheten (spine) på skaftene. Disse to er 
den "statiske stivhet" eller stivheten på pilen ved 
pilhyllen målt ved en defleksjontest og "dynamiske 
stivhet" som er de reelle bøyningsegenskapene til en 
pil som blir skutt ut fra en bue.

Faktorer som påvirker "dynamisk stivhet"
Den dynamiske stivheten blir påvirket av en rekke 
faktorer, hvorav de fleste kan justeres for å forbedre 
pilflukten.

Justeringer for å øke dynamisk stivhet, "å gjøre så 
pilen skyter stivere eller bøyer seg mindre":

Lettere pilspiss,
Øke vekten på nockenden av pilen,
Redusere lengden på pilskaftet,
Senke buens dravekt,
Redusere strenghøyden. Vær forsiktig her, da 
dette gir strengen lengre arbeidstakt og dermed 
vil gjøre så pilen virker til en viss grad mykere,
Øke vekten på strengen,
Bytte piler til en stivere dimensjon, dvs. lavere 
statisk stivhetsverdi.

Justeringer for å redusere dynamisk stivhet, "å gjøre 
så pilen skyter mykere eller bøyer seg mer":

Tyngre pilspiss,
Øke lengden på pilskaftet,
Øke buens dravekt,
Øke strenghøyden. Vær forsiktig her, da dette gir 
strengen kortere arbeidtakt og dermed vil gjøre 
så pilen virker til en viss grad stivere,
Senke vekten på strengen,
Bytte piler til en mykere dimensjon, dvs. høyere 
statisk stivhetsverdi,

Det er begrensninger til bruken av disse endringene. 
Spissvekten begrenses av hva bueskytter kan få 
kjøpt. Hvis skytteren bruker aluminiumspiler kan 
det smeltes bly inn i pilspissene for å øke spiss-
vekten. Det er åpenbart at du kan kutte lengden på 
pilskaftet for å forkorte den, men du kan ikke 
forlenge pilskaftet på annen måte enn å kjøpe nye 
pilskaft. Hvis du øker buens dravekt kan du komme 
til et punkt hvor buen blir for tung for deg til å ha 
full kontroll.

Buestreng
Takletrådvekten (midttaklingen) kan påvirke den 
dynamiske stivhet. For eksempel vil monofilament 
takletråd føre til at pilen reagere stivere enn lettere 
takletrådvekt slik som nylon. Bare det å endre fra et 
metall nockmerke til et "på-knytt" nockmerke kan 
ha en merkbar innvirkning på pilstivheten på grunn 
av vektforskjellen mellom disse to typene av 
nockmerker.
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Målet med buetrimming
Målet med trimmingen av din bue er å få satt den 
opp slik at du kan få den tetteste pilgrupperingen 
som er mulig innenfor skytehabiliteten din.
Mange mennesker ser etter den beste pilflukten eller 
å kunne skyte barskaft inn i en gruppe med fjærede 
piler. Det er mange tilfeller hvor eliteskytteren får 
perfekte pilgrupperinger uten perfekte pilflukter. Det 
er også vanlig at barskaft treffer rett utenfor fjæret 
pilgruppe. Siden barskaft er lettere enn fjæret pilskaft 
og ikke har bakvekt (fjærer), avhengig av avstanden 
det blir skutt på, kan det forventes at ufjærede piler 
vil treffe høyere og til venstre (høyrehåndsskytter) i 
forhold til fjærede pilskafter.

Starte trimmingsprosessen
Følg produsenters tilgjengelige "spine" diagrammer 
når du skal velge dimensjonen på pilen anbefalt for 
din draglengde og buevekt, det er utgangspunktet i å 
finne de riktige pilene for deg. Les hele informasjon 
for riktig bruk av diagrammet. Mange har funnet ut 
at pildimensjonene som anbefales av produsenten er 
minst en stivhetsklasse for stiv, så det kan være lurt å 
prøve seg på heller å velge en stivhetsklasse mykere 
pilskaft som utgangspunkt.
Bekreftelse på at du har valgt riktig stivhetsgrad vil 
bli bestemt i løpet av trimmingsprosessen. Problemer 
forårsaket av feil stivhet på pilskaftet vil bli tydelig i 
løpet av denne prosessen. Før trimmingen sørg for at 
alle piler er rette, riktig fjæret og har perfekt justerte 
nocker. Nå som du har fullført de grunnleggende 
justeringer og satt opp buen din riktig, er du klar til å 
starte trimmingsprosessen.

Etablere en grunnleggende trimming
Det foreslås at du begynner med barskafttest. Skyt 
barskafter på en skive på 5 m avstand. På denne 
måten vil du se hvordan skaftet forlater buen og du 
kan få justert nockmerke og plungeren etter behov. 
Juster nockmerket som vist i figur 16.

Recurvebue utstyrstrimming

Pilskaft er uten fjærer

Nockmerket er for høyt

Nockmerke er for lavt

Figur 16

Pilskaft er uten fjærer

Figur 17

Fiskehale vingling: (forårsaket av feil pilstivhet)
Hvis pilen forlater buen med nock enden skjevt til 
den ene eller andre siden, oppstår fiskehale vingling. 
Nockenden av pilen vil synes å bevege seg fra side 
til side ettersom pilen følger sin flyvebane.
Se Figur 18.

Bruk "barskaft plantest" for å korrigere fiskehale- 
vingling. Fortsett å skyte tre fjærede pilskaft og to 
eller tre identisk rette ufjærede pilskaft. Igjen, sørg 
for at barskaftene treffer målskiven før du går lengre 
bakover enn 18 meter. Hvis de ufjærede pilskaftene 
treffer til venstre i forhold til de fjærede pilskaftene, 
er pilene for stive (for en høyrehendt bueskytter, det 
vil bli motsatt (myke) for en venstre bueskytter). 
Hvis barskaftene treff avviker mer enn 2-3 tommer 
(5-8 cm) på 18 meter, vil dette bety at barskaftene 
kommer til å være godt unna de fjærede pilskaftene 
på enda lengre avstand som for eksempel 30 meter 
og kan ikke treffe selve matten. I dette tilfellet er det 
ikke sannsynlig at noen reduksjon på 
fjærspenningen i plungeren vil være til mye hjelp. 
Det er bedre å bruke en mer effektiv grovjustering 
eller en kombinasjon av justeringer før du stiller på 
plungeren (pass på at plungeren fortsatt har middels 
fjærspenning).  Hvis din buevekt er justerbar,  øk
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Figur 19

buens dravekt med ca 1 pund. En justering på mer 
enn 1 pund anbefales ikke med mindre bueskytteren 
er i veldig god fysisk form og selv da skal skytteren 
aldri øke vekten med mer enn 2 pund på en justering 
da det kan ha skadelig innvirkning på skyteteknikk 
og muligens gi skade. Andre grovjusteringer som kan 
forbedre kompatibiliteten til stivhetsgraden på en pil 
som er for stiv, er en økning i pilspissvekten og en 
reduksjon på antallet kordeler i strengen (reduserer 
den fysiske vekten av buestrengen). Det samme vil 
en reduksjon på vekten av midttaklingen eller 
reduksjon av lengden på midttaklingen ha, så vel som 
en reduksjon av vekten på nockmerket  (eksempel: 
endre fra et metallnockmerke til et knyttet 
nockmerke).
Hvis ufjærede pilskaft treffer til høyre for identiske 
fjærede pilskaft (myke), (for høyrehendt bueskytter, 
motsatt (stiv) for venstrehendt bueskytter), reduser 
buevekten litt (hvis din bue er vektjusterbar) og eller 
reduser pilspissens vekt. Her vil buevekten være din 
beste justering for å få flyttet barskaftene i nærheten 
av samme gruppen som de fjærede pilskaftene. Gå 
ned i buevekt vil ikke gi skytter noe annet problem 
enn å miste litt pilhastighet. Utstyret er i 
utgangspunktet innstilt når barskaftene og de fjærede 
pilskaftene treffer på samme, eller svært nær samme 
sted. Når du har fullført fininnstillingen, ikke bli 
overrasket om barskaftene endrer treffpunkt. Det er 
vanlig på en godt avstemt bue at barskaft treffer et 
annet sted enn de fjærede pilskaftene. Vanligvis vil 
et godt avstemt oppsett få barskaftene til å treffe nær 
de fjærede pilskaftene i horisontalplanet, men hvis 
nockmerkets høyde ikke er korrekt vil barskaftenes 
treffposisjon være litt høyere eller lavere enn de 
fjæredes treffposisjon.

Sette plungerens fjærspenning
Ved retting på fiskehalevingling brukes "barskaft 
plantest", bruk plungeren for finjusteringer og ikke 
for justering av store, horisontale korrigeringer. Det 
er viktig for buen å først ha god kompatibilitet innen 
pilstivhet før du bruker plungerfjærspenningen til å 
korrigere grovfeil i stivhetsgraden. I denne fintrimme- 
prosessen vil fjærspenningens evne til å forbedre 
grupperingen bli avdekket. Dessuten er det viktig å 
merke seg at ved justering av plungerfjærspenningen, 
vil det nesten alltid påvirke nockmerkets høyde så 
vel som den dynamiske stivhetsgraden. Ikke bli 
overrasket om barskaft treffene endres i høyde og 
horisontalt plan.

Dersom det under trimmingsprosessen ikke er mulig 
å få barskaftene til å treffe nær pilskaft med fjærer i 
horisontalplanet, vil det mest sannsynlig være 
nødvendig å endre pildimensjon. Pilene kan være for 
myke (barskaftene treffer til høyre for pilskaftene 
med fjærer for høyrehendte bueskyttere) eller for 
stive (barskaftene treffer til venstre for pilskaftene 
med fjærer for høyrehendte bueskyttere). Etter å ha 
fullført denne testen og hvis barskaftenes avvik er 
mer enn 3 tommer (8 cm) til høyre (myk) eller 
venstre (stiv) i forhold til pilskaftene med fjærer på 
18 meter, vil du mest sannsynlig trenge å bytte 
pildimensjon. Men før du går til denne mer kostbare 
investeringen, sørg for at du ikke har en falsk 
trimmingsindikator forårsaket av et klaringsproblem. 
Vanligvis er ikke-kompatibel pilstivhet den største 
årsaken til et klaringsproblem, men ikke alltid.

Pilklaring (pilfrigang)
For å sjekke pilklaringen bruk for eksempel talkum 
(fotspray i pulverform), tørr deodorantspray eller et 
lignende produkt som påføres siste 1/4 del av 
pilskaftet, fjærer, pilhyllen og siktevindu i nærheten 
av pilhyllen. Ikke rør eller kom borti pulveret som er 
sprayet på pilen og buen mens du forbereder 
skyting. Pilen skal bli skutt inn i en fast matte, slik 
at den ikke vil penetrere inn til pulver området. Så 
sjekkes pulveret på pilen for å se om det er noen 
merker som indikerer et sammenstøt mellom pilen 
og buen.

Korrigering av klaringsproblemer
Hvis du ikke oppnår god pilklaring og pilens fjærer 
og buen får kontakt, kan optimal gruppering ikke 
oppnås. Ved å undersøke områder hvor eventuelt det 
tørre pulveret skrapes av, kan arten av det eventuelle 
kontaktproblem bli bestemt og posisjon på fjærene 
når pilen forlater buen kan identifiseres. Hvis det er 
et klaringsproblem, kan dette vanligvis sees på 
pilflukten. Et begrep som brukes for å forklare den 
visuelle pilfluktens forstyrrelse kalles "Minnowing". 
Som "fiskehalevingling" eller "slyngende bevegelse", 
beskriver "Minnowing" en bestemt forstyrrelse av 
pilflukt . Minnowing vil synes å se mye likt ut som 
fiskehalevingling bortsett fra at halen på pilen ser ut 
til å bevege seg fra side til side raskere og mengden 
av sidesving er vanligvis mye mindre enn i 
fiskehalevingling. Se figur 19.
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Minnowing er en indikasjon på utilstrekkelig klaring 
og forårsakes av det bakre partiet på pilen (vanligvis 
fjærene) som kommer i kontakt med pilhyllen eller 
plungeren. Etterfølgende prosedyre kan hjelpe til 
med korreksjon av avstandsproblem som forårsakes 
av en eventuell "minnowing":

Hvis pilens fjærer treffer pilhyllen, prøv å rotere 
nocken 1/32 del av en runde. Fortsett å rotere nock 
med 1/32 dels omdreininger inntil klaring oppnås.
Sørg for at pilhyllens støttearm ikke stikker forbi 
utsiden av skaftet når pilen hviler på støttearmen 
og inn mot plunger.
Se figur 5 og 6.
Velg en lavere fjærprofil.

Følg prosedyrene i innstillingen og justeringen av 
nockindekseringen og pilhylleoppsettet.
Sørg for at buehånden er godt avslappet for sikker 
eliminering av dreiemoment i buehånden.
Flytt plungeren litt ut fra buen for å øke klaringen 
hvis de andre justeringsendringene ikke har noen 
effekt.

Du har kanskje hørt noen si: "Hvis pilene grupperer 
bra på 18 meter, vil de gruppere på alle avstander," 
eller: "Hvis pilene grupperer på lange avstander, vil 
de gruppere på korte avstander". I noen av tilfellene 
er ingen av utsagnene sanne. Det kan være en liten 
forstyrrelse i utstyret som påvirker utstyrets potensial 
for overlegen nøyaktighet og som forårsaker dårlig 
pil gruppering. Det som følger her er informasjon 
som vil hjelpe deg til å utføre de finjusteringene som 
er nødvendige for å eliminere de fleste, eller alle, 
små trimmingsproblemer.

Feilsøking med pilgruppering

Mange bueskyttere har opplevd en eller alle de 
påfølgende pilgruppering / pilflyvingskombinasjoner: 
dårlig pilflyving og god gruppering. Dette er 
vanligvis et resultat av en stiv pil. Pilen "skjener" litt 
når den forlater buen, men vanligvis kommer den seg 
raskt og gir ofte svært akseptabel gruppering.

God pilflyving og dårlig gruppering. Selv om dette 
virker selvmotsigende, er fenomenet vanlig og 
gjelder trimmingsmetoden som brukes, eller mangel 
på finjustering. Å ha en perfekt pilflyving eller å få 
barskaftene til å treffe nøyaktig sammen med de 
fjærede pilene ved hjelp av "barskaft plantest", betyr 
ikke at pilene alltid vil gruppere godt; det betyr bare 
at pilene flyr godt.

Avsnittet om finjustering vil hjelpe deg med å skaffe 
optimal gruppering fra utstyret ditt, samt god pil-
flukt. Det er best å arbeide for å få god pilflyving og 
god gruppering, ettersom dette vil gi de mest 
konsistente resultater i all slags vær og spesielt 
under vindfulle forhold.
Grupperingsmønster pilene vil ha, avslører 
sannsynlige problemer på pilflyvingen. To av de 
mest vanlige grupperingsindikasjonene for å 
bestemme problemer i pilflyvingen er beskrevet 
nedenfor.

Overdrevent drag (luftmotstand)
Hvis pilene har for mye drag, kan det skyldes at 
fjærene er for store eller har for mye off-set. Det kan 
føre til overdrevent drag og grupperingen vil ofte 
lide på langhold. For eksempel hvis du skyter WA´s 
1440 runde som er 90, 70, 50 og 30 meter for menn 
og 70, 60, 50 og 30 meter for kvinner, kan skytteren 
oppleve god gruppering på alle distansene unntatt på 
den lengste distansen. Hvis dette er tilfellet har mest 
sannsynlig pilen for mye luftmotstand. Overdrevent 
drag vil føre til at pilen blir ustabil på grunn av den 
hurtige nedbrytingen av luftmotstand i sin bevegelse 
fremover. Når skyvekraften fremover synker for 
raskt, oppstår ustabilitet. Denne ustabile flyvingen 
fører til dårlig gruppering på lange avstander og 
ekstrem sårbarhet for påvirkning av sidevind. Med 
lette piler er det svært viktig å redusere luft-
motstanden til et minimum for å opprettholde 
maksimal skyvekraft. Dette kan gjøres ved å 
redusere størrelsen (høyde og / eller lengde) på 
fjærene, eller ved å redusere vinkelen på fjæringen 
eller begge deler.

Mangelfull Klaring
Et klaringsproblem vil vanligvis ha motsatt effekt av 
overdrevent drag. Pilgrupperingene er akseptable på 
lengre avstander som oftest, men på kort avstand blir 
pilgrupperingen ikke proporsjonalt redusert i 
størrelse med dem på lengre avstander. Denne 
situasjonen resulterer ofte i score på korthold som er 
betydelig mindre enn hva score på de lengre 
avstandene skulle tilsi. Hvis dette er et kjent 
scenario, se om det et klaringsproblem eller mikro-
forstyrrelser mellom pilen og buen. For korrigering, 
se avsnittet om pilklaring.

Å justere pil og bue-systemet
Hvis du har problemer med trimmingen av din bue, 
vil du trenge å gjøre noen endringer på utstyret for å 
oppnå et bedre samspill. Her er noen forslag:
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Justering av Buevekt
Nesten alle recurvebuer med kvalitet har et justerbart 
oppdragsvektsystem. Justering av buevekt bør være 
første betraktningen i trimmingen hvis pilreaksjon er 
betydelig stiv eller myk. Det er viktig å ikke øke 
buevekten mer enn én til to pund ettersom det kan ha 
negativ virkning på skyteteknikken. Her er en god 
rettesnor å følge for å vite om du fysisk kan håndtere 
økning i buevekt. Bare gjør et oppdrag og hold buen 
i fullt drag i 60 sekunder. Hvis du kan holde vekten i 
et helt minutt, kan du håndtere en til to pund økning. 
Hvis pilreaksjonen er for stiv når du utfører barskaft-
testen, økes oppdragsvekten. Hvis pilreaksjon er for 
myk, reduseres oppdragsvekten.

Buestrengen
Vekten til buestrengen kan ha en betydelig effekt på 
pilens stivhet. Å øke eller redusere antallet kordeler i 
buestrengen kan påvirke pilens dynamiske stivhet 
nok til å kreve en pildimensjonsendring på opp til en 
full dimensjonstørrelse mykere eller stivere. Hvis 
pilens reaksjon er for stiv, reduser antall kordeler i 
buestrengen. Hvis pilens reaksjon er for myk, øk 
antallet kordeler. Takletrådvekten (midttakling) kan 
gi samme effekt. For eksempel vil monofilament 
takletråd fører til at pilen reagerer stivere enn lettere 
takletrådvekt som f.eks. nylon. Bare det å endre fra 
et nockmerke i metall til et nockmerke som er knytt-
på kan ha merkbar effekt på stivhetsgraden til pilen, 
på grunn av vektforskjellen mellom disse to typer av 
nockmerker.

Vekt på pilspiss og instikk (insert) 
Pilens dynamiske stivhetsgrad kan justeres ved hjelp 
av ulike kombinasjoner på typer av pilspisser. Hvis 
pilen er for myk, kan du bruke en lettere pilspisstype. 
Hvis pilen er for stiv, kan du prøve pilspisstype som 
er tyngre. Fortsett å endre pilspisstype innenfor det 
akseptable balansepunktområdet (10-18% F.O.C.).

Dokumentere utstyret
Når du har fullført barskaft plantest og før oppstarten 
av finjusteringsprosessen, er det viktig å skrive ned 
alle de eksakte målinger av ditt bueoppsett. Å ha all 
informasjon om utstyret dokumentert vil tillate deg å 
gå tilbake til opprinnelige grunninnstillinger hvis noe 
merkelig skjer under finjusteringprosessen. Når 
pilene og buen er fullt ut kompatible og optimal 
pilflyving og gruppering er oppnådd. Da må du endre

eller nedtegne all utstyrsdokumentasjon på nytt, for 
fremtidige referanser.
Følgende er mesteparten av den informasjonen som 
bør inkluderes i dokumentasjonen.

Nockmerkehøyden.
Strenghøyden.
Tiller.

Med andre ord, alt du kan tenke deg som trenger en 
dokumentasjon for endringer senere.
Neste, nummerer alle dine piler. Dette gjør at du kan 
plotte grupper og plotting av hver enkelt pil. Denne 
prosessen er svært viktig for å oppdage hvilke piler 
som grupperer konsekvent og hvilke som ikke gjør 
det. Et annet godt triks er å sette en liten "prikk" på 
den ene fjæren hver gang pilen treffer "10'er" ringen 
(kanskje gjøre dette bare på de lengre avstander). 
Ganske snart er det klart hvilke piler du vil bruke i 
konkurranse ... .. de med flest prikker!
Når du er klar til å starte opp finjusteringsprosessen, 
bruk en ny 40 cm skive og bruk den til "plottingen". 
Dette tillater deg å nedtegne hvert piltreff og pilenes 
nummer for å avdekke likheter i treffpunkt for hver 
pil i samlingene.

Klargjør skyting fra en avstand du er komfortabel 
med mellom 40-70 meter og på en skivestørrelse 
du ferdighetsmessig føler passer deg.

Skyt en runde eller to som oppvarming før du 
starter plottingprosessen.
Etter å ha varmet opp, skyt en gruppe på 6 til 10 
fjærede piler.
Skriv ned nummeret til hver pil og treffpunktet på 
"plotte"-skiven.

Skyt minst to pilgrupperinger før justering gjøres. 
Husk å gjøre kun én justering av gangen. Når du 
foretar en trimmingsjustering, bruk forskjellige 
farger på pennen for hver gang en justering blir 
gjort eller bruk en ny plottingskive slik at resultat 
ikke blir forvirrende.

Stabilisatortype-, lengde-, vektmengden på 
hver stabilisator etc.

Antall kordeler og materialtype på buestrengen.

Buevekten ved fullt drag.
Buestrengvekten (bruk en grainvekt).
Materialtype på midttakling og endetakling.
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• Eksaminer grupperingene etter mønstre for å se om
grupperingen er mer vertikal enn horisontal, mer
horisontal enn vertikal eller om det ikke er en
merkbar mønsterendring.

Lese de plottede pilgruppene
Eksaminer nøye pilgrupperingsmønstrene du plottet. 
Noter form forskjellene på gruperingene og hvordan 
justeringene endret treffbildet og størrelsesendringen 
på gruppene. Eksaminer hver pil i nummerrekken. 
Lag nøyaktige notater på hvilken av pilene som ikke 
grupperte konsekvent sammen med de andre pilene. 
Overvåk disse pilene for å se om det gjentas, utfra 
gruppen vil du sannsynligvis ønske å merke av disse 
pilene slik at du ikke bruker dem i en konkurranse.

Hvis gruppene er mer vertikale enn horisontale, 
juster nockmerket 1/32˝ (0,8 mm) enten opp eller ned. 
Skyt to nye runder/grupper og plott pilene på samme 
måte som beskrevet ovenfor. For fremtidig referanse 
må du huske å skrive ned din bue innstilling på hver 
pilgruppe du plotter. Mål avstanden mellom de høye 
og lave pilene for å bestemme gjennomsnittet av 
gruppene. Dette vil hjelpe til å identifisere om høye 
og lave treffpiler har blitt forbedret eller ikke på de 
neste grupperingstestene. Hvis det har blitt bedre, 
foreta en ny justering på 1/32˝ (0,8 mm) i samme 
retning og skyt ytterligere to runder. Hvis høye og 
lave treffpiler bedres, fortsett på denne måten til du 
oppnår den mest konsekvente grupperingshøyden. 
Selvfølgelig, hvis de vertikale konsekvensene blir 
verre, gå tilbake til den opprinnelige innstillingen og 
foreta de samme justeringer i motsatt retning.

Vertikalt grupperingsmønster

Horisontalt grupperingsmønster

en justering på 1/8 omdreining til i samme retning 
og skyt ytterligere to runder. Fortsett prosessen til du 
har oppnådd den tetteste mulige pilgrupperingen i 
horisontalplanet på denne avstanden. Hvis gruppene 
ikke endres, følg denne prosedyren til grupperingen 
forbedres eller blir bredere. På det punktet hvor 
gruppene bare begynner å bli bredere, kan du gå 
tilbake 1/8 omdreining til forrige innstilling og gjør 
en liten nockmerkejustering. Husk at justeringer på 
plungeren vil ofte ha noe effekt på nockmerket og 
det kan være nødvendig å gjøre små justeringer på 
nockmerket under justeringene av fjærspenningen til 
plungeren. Det er her du bør se noen betydelige 
grupperingsendringer (forhåpentligvis mye bedre). 
Husk å gjøre kun én justering av gangen. Hvis 
gruppene blir verre, gå tilbake til den opprinnelige 
nockmerkeposisjonen og gjør den samme justering i 
den motsatte retning for å sammenligne. Fortsett 
denne prosessen til de tettest mulige grupperinger 
blir oppnådd med denne ene justeringen. Deretter 
begynn å vri 1/8 omdreininger på fjærspenningen for 
å se hva som skjer med grupperingsmønsteret. 
Selvfølgelig hvis grupperingene er gjennomgående 
flotte, stopp og redokumenter alle innstillingene.
Fininnstillingen er et dynamisk forhold mellom 
nockmerkets posisjon og fjærspenningen på plunger 
stempelet. En hvilken som helst endring vil påvirke 
en annen så det er viktig å forstå forholdet. Når du 
bare gjør én justering av gangen, vil du finne 
muligheten til kontinuerlig å "presse" opp / ned og 
venstre / høyre på grupperingsmønsteret til best 
mulig pilgruppering oppnås ut i fra hva nivået av 
ferdighet hos skytteren. Etter fullført fremgangsmåte 
bør du finne en kombinasjon på justeringer som vil 
enten gjøre litt eller betydelig bedringer på 
pilgrupperingen.
Når du har fullført langdistansetrimmingen, flytt til 
18 meter og se om buen fortsetter å gruppere godt 
her også. Det bør den, men hvis ikke se etter om det 
er et klaringsproblem. Ved å "prøveskyte" på alle 
dine konkurranseavstander på slutten av finjustering, 
vil du ha tryggheten i å vite at utstyret kan utføre 
godt på alle avstander i en konkurranse.

Fintrimming av strenghøyden
Finne den riktige strenghøyde for buen kan i mange 
tilfeller bedre "buefølelsen" og gi bedre gruppering 
og bør betraktes som en finjusteringsendring.
Diagrammet nedenfor viser den maksimale variasjon 
på strenghøyden for de fleste moderne recurvebuer. 
Men disse er ekstreme i høyeste og laveste enden av 
variablene og et sted i mellom er mest sannsynlig 
der den endelige strenghøyden vil ende opp. 
Endringer innenfor variasjonen på strenghøyden har

Under trimmingen husk å fortsette å dokumentere 
prosessen på hver plottet pilgruppe med den ene 
trimmingsvariabelen som ble gjort. For horisontale 
justeringer er det best å justere bare fjærspenningen 
til plungeren, ikke inn eller ut-posisjon på plungeren. 
Gjør fjærspenningsjusteringer på plungeren med bare 
1/8 dels omdreining av gangen. Skyt to grupper og 
mål de lengst ut til venstre og høyre av piltreffene 
(eliminer piler som kjentes utført med feil i 
teknikken). Gjør de første fjærspenningsjusteringer 
enten hardere eller mykere og skyt to nye runder. 
Hvis gruppen blir bredere kan du gå tilbake til den 
opprinnelige innstillingen og foreta en justering på 
1/8 dels omdreining i motsatt retning. Sammenlign 
gruppene du akkurat har skutt og avgjør om de blir 
bedre eller verre. Hvis grupperingene forbedres, foreta
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64˝ - 7 3/4˝ til 9˝     (19.7 cm til 22.9 cm) 
66˝ - 8˝     til 9 1/4˝ (20.3 cm til 23.5 cm) 
68˝ - 8 1/4˝ til 9 1/2˝ (21.0 cm til 24.1 cm) 
70˝ - 8 1/2˝ til 9 3/4˝ (21.6 cm til 24.8 cm)

påvist påvirkninger til pilens stivhetsrad, tilsvarende 
omtrent som ved å endre vekten på pilens spiss og/
eller "insert" med ca 20 grains. Husk at det beste er å 
skyte med din bue på sin mykeste og roligste 
innstilling. Diagrammet nedenfor viser et utvalg 
bredt nok til å tilfredstille en "mellom"-dimensjon 
pilstivhetsgrad.

Anbefalt maksimum strenghøydevariasjoner 
for de fleste  recurvekonkurransebuer (ut fra 
buelengden)

Justering av strenghøyden er en fintrimming og som 
bør gjøres med små endringer. Når du arbeider 
gjennom fintrimmingen, gjør en liten strenghøyde-
justering for å se hvordan det påvirker grupperingen. 
Hvis strengen har svært få tvinn vil det kreves fler 
tvinninger for å oppnå spesifikk endring. Gjør 
justeringene med små trinn på 1/16˝ av gangen og se 
hvordan grupperingene blir endret og vær opp-
merksom på eventuell endring i lyd og følelse på 
buen. Hvis strengen har mange tvinn, vil det bare ta 
en eller to omdreininger for å oppnå 1/16˝ 
strenghøydeendring. Hvis strengen har svært få 
tvinn, kan det kreve tre eller flere tvinninger for å 
oppnå samme resultat.

Identifisere spesifikke pilproblemer
Du kan finne en pil som ikke grupperer godt med de 
andre pilene i settet. Undersøk den nøye før du kaster 
den eller pensjonerer den fra konkurranseskytingen. 
Noen ganger kan en feil lett identifiseres og andre 
problem er ikke så tydelig. Hvis et skaft er sprukket 
eller bulkete skal det kastes. Noen piler kan virke og 
opptre fint, men de kan ha problemer som ikke er så 
åpenbare og kan forårsake at pilene grupperer dårlig.
Påfølgende liste viser vanlige pilproblemer, noe som 
kan føre til ustabilt eller fravær av gode treff.

Pilens retthet
Pilene må være helt rette for å få tette grupperinger. 
Rettheten bør være på 0.004˝ eller bedre for beste 
grupperinger. Dette avhenger også av hvor bøyen er. 
En liten bøy nær nockenden på skaftet kan forårsake 
en større treffvariasjon enn en bøy som går over hele 
lengden på skaftet.

Det er flere måter å sjekke nockretthet på, inkludert 
kommersielt tilgjengelige nockmålere og spesielle 
pilspinnende hjul. Kontroller at nockene er helt rette. 
Krokete eller skjeve nocker kan forårsake alvorlige 
feil ved nøyaktigheten.

Nockskjevhet

Det er en mulighet for at en nock i pilsettet kan være 
dreid mer enn de andre. Et klaringsproblem kan bli 
resultatet hvis nocken roteres for langt. Fjærene kan 
da presses inn i pilhyllen eller plungeren når det blir 
skutt. Kontroller at alle nockene indekseres likt og at 
avstanden mellom de to "klaringsfjærene" (de to 
fjærene som er inn mot pilhyllen og plungeren) er 
den samme. Når pilene fjæres er det vanlig for noen 
fjærer å bli avstandsplassert nærmere hverandre enn 
andre på pilskaftet. Alltid velg de to fjærene som er 
lengst fra hverandre til bruk som klaringsfjær.

Nockindeksering

Løse eller ødelagte fjær
Fjær som er litt skadet vil vanligvis ikke påvirke 
pilgrupperingen, men hvis fjærene blir litt løsrevet 
fra skaftet, vil ikke pilen gruppere likt med de andre. 
Pilen kan ikke engang treffe matten på lengre 
avstander enn ca 30 meter. Når det gelder hardplast 
fjær, om bakre delen av en hvilken som helst fjær er 
bøyd, vil dettte også føre til en endring på treffene.

Løse spisser/ innstikk (inserts)
Mange bueskyttere er ikke klar over dette potensielle 
problemet. Spisser må være riktig installert med 
godt smeltelim eller epoxy, avhengig av materialet i 
pilskaftet. Følg nøye monteringsinstruksjonene på 
spiss / innstikk (inserts) fra pilprodusenten. Noen 
merker av smeltelim er sprø og kan briste når pilen 
treffer en hard matte. Hvis sementen /smeltelimet 
sprekker eller spissen / innstikket ikke er korrekt 
installert, kan det resultere i en separasjon mellom 
spiss / innstikk og pilskaftet. Når separasjon oppstår 
og pilen skytes, kan separeringen i bindemiddelet 
mellom pilskaft og spiss føre til at spissen vibererer 
mot pilskaftveggen, noe som kan påvirke pilens 
naturlige vibrasjonsfrekvens og nøyaktighet. For å 
teste pilspissens vibrasjon, hold pilen noen få 
tommer under fjærene og lett dunk spissen mot et 
teppe, gulv eller gress. Hvis du hører en summende 
lyd, er spissen / innstikket sannsynligvist løst. Varm 
den opp og trekk ut spissen / innstikket og reinstaller 
riktig. Du kan også få den samme summelyden om 
du tapper/dunker pilen imot buestrengen før du 
setter pilen på strengen for å skyte.



Recurvebue utstyrstrimming  17

Pilvekten
Pilens vekt er en veldig viktig faktor for konkurranse-
skytteren og bør sjekkes. Hvis du har piler som 
konsekvent treffer litt høyt eller lavt i forhold til 
pilgrupperingen kan det være på grunn av en liten 
vektvariasjon. Et riktig sammensatt sett av piler bør 
ikke ha mer enn tre grain vektspredning mellom 
tyngste og letteste pil i settet. Konkurranseskytteren i 
toppen "matcher" pilsettene regelmessig til étt grain 
eller mindre.

Konklusjon. Ikke vær redd for å gjøre noen 
trimminger eller justeringer, det er den beste måten å 
lære hvordan du og ditt bueutstyr samhandler. Du vil 
lære mye i prosessen og så lenge bueutstyret er godt 
dokumentert, kan du alltid returnere tilbake til de 
opprinnelige innstillingene.

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no
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1. Kroppsholdning
Kroppsholdningen er en av de mest grunnleggende 
positurer for en bueskytter. Mange endringer knyttes 
til vinkelendring av hele kroppen og som relateres til 
den grunnleggende stillingen på kroppsholdningen. 
Noen små endringer kan man trenge å introdusere for 
å være i samsvar med skytters fysiske kroppsut-
forming og egenskapene for denne positur. Imidlertid 
er det viktigste for bueskytteren å mestre en nøyaktig 
og enkel firkantet holdningspositur når de er på 
begynnerstadiet. Når bueskytteren kommer et trinn 
videre i utførelsesforbedringen er det noen ganger 
best å velge den holdningen som passer kropps-
bygning og ham som individ best.

Parallelle

Bredden på holdningen (fotplassering)
For å oppnå en komfortabel, god og stabil holdning 
er det kanskje noen områder som må revurderes i 
henhold til bueskytterens vekt, høyde og kroppsform. 
Som bredde på holdningen, er det bra for bueskyttere 
å ha føttene plassert likt eller bare litt bredere enn 
bredden på skuldrene.

Senterlinjen på kroppen når inntatt holdning
Senterlinjen til kroppen ved tidspunktet for inntatt 
holdning er svært viktig. Denne senterlinjen kommer 
under kontinuerlig bevegelse mens buen blir trukket. 
Selv ved tidspunktet for forlengelsen av legemet for 
å fullføre skuddet blir påvirkningen stor og senter-
linjen kan avvike fra det vertikale. Skytteren bør 
være spesielt oppmerksom for å få opprettholdt den 
vertikale stillingen.

En nybegynner bør være i stand til enkelt å mestre en 
firkantet holdning. De kan lett opprettholde en fiksert 
kroppsvinkel og sentrert linje på legemet. Når skytter 
mestrer firkantholdning og beveger seg videre til et 
forbedringsnivå, er det best å velge den holdning som 
passer kroppsbygning og dem som individ bedre.

Firkantet holdning

Ved bruk av åpen holdning er det bra om bueskytter 
utvider bredden på føttene for å komme på linje med 
skuldrene. Hvis retningen av midjen er på samme 
linje som føttene, blir posisjon på buearmens skulder 
skjøvet bakover så det blir vanskelig å opprettholde 
kraften i fullt drag.

Åpen holdning
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I tilfeller der bueskytteren overstiger 30 grader, vil 
kroppsvekten være skrådd forover og kraftbalansen 
over føttene blir utilfredsstillende. Når vridningen på 
midjen er for stor vil fleksibiliteten i kroppen komme 
til å forsvinne og bueskytteren kommer til å føle 
spenninger i overkroppen.
Også bevegelser som foregår i midjen vil forårsake 
buearm og skulder til å riste noe som gjør det umulig 
å fremstille et godt skudd.
En åpen holdning, hvis det gjøres riktig, kan ha en 
fordel der bueskytteren kan få en følelse av stabilitet 
i vindfulle forhold.

Oppsettet er en foreløpig handling før opptrekket av 
buestrengen og som omhandler mange bevegelser og 
betingelser. Oppstart med nøyaktig oppsatt holdning 
vil hjelpe kroppen å produsere riktig holdning i fullt 
drag.

Oppsett

Prinsippene på holdningen for produksjon av korrekt 
oppsett

Den riktige posisjon av buearmen og armrotasjon.

En nøyaktig posisjonering og fiksering av buearm- 
skulderen.

Den riktige høyden på buearmen.

Opprettholde nøyaktig fordeling av kroppsvekten 
og linjering på tidspunktet av oppsettet.

Opprettholde en nøyaktig vinkel ved tidspunktet 
for oppsettet.

Velge den nøyaktige plasseringen av nakken ved 
tidspunktet for oppsettet.
Nøyaktig pusting ved tidspunktet for oppsettet.

Oppretthold fleksibilitet i leddene på strengarmen 
også opprettholdelse av vinkelen.

Etablere nøyaktig kraftbalanse mellom strengarm 
og buearm.

Produsere riktig posisjonering og linjering av 
nedre og øvre kroppsdel.

Nøyaktig posisjon av buearmen og armrotasjonen
Posisjonen til buearmen er veldig viktig når du skal 
skyve mot buen ved tidspunktet for oppsettet. En 
bueskytter skal rotere buearmen og strekke buen 
fremover og lett innover. I tilfellet med nybegynnere 
og effektiv praksisrutine er å lene buehånden mot en 
vegg, eller mot et tilsvarende fast punkt. Skulderen 
på buearmen kan festes på en nøyaktig plassering, 
men bare når buearmen er dreid innover. Med denne 
praksis vil ingen forandring skje i skulderposisjon 
ved tidspunktet for utvidelse og en ren fullføring kan 
bli produsert.

11113333



World Archery Norway Trenerhåndbok nivå 24

Fiksere nøyaktig posisjon på buearmskulderen
En skytter skal opprettholde posisjonen på buearm- 
skulder som er produsert ved tidspunktet for oppsett, 
deretter forsiktig endres retningen på kraftutøvelsen 
under oppdraget. På denne måte vil skytter hindre 
løfting av skulderen under oppdraget.

Nøyaktig høyde og posisjon på strengarm
Den beste høyden på strengarmen er et sted mellom 
øynene og leppene (dette må defineres personlig av 
hver enkelt skytter). På denne måte kommer en 
skytter til å opprettholde høyden på albuen under 
oppdraget av buen. Dette vil også bidra til at buen 
virker lettere å trekke ettersom trekkingen beveger 
seg i en nedover retning fra en litt høyere utgangs-
posisjon. Dette bidrar til å opprettholde linje-
justeringen på strengarmen, pilen og albuen og 
dermed en horisontal kraftlinje under oppdraget.

Opprettholde korrekt gravitasjonstyngdepunkt 
på legemet ved oppsettet
Ved oppdraget av en bue skal skytteren plassere 
tyngdepunktet av legemet over senteret på begge 
ben, dvs. hvis senterlinjen av kroppen blir forlenget 
ned til bakken vil denne linjen falle direkte sentrert i 
den stilling hvor føttene er plassert på bakken.

Merk: Noen trenere anbefaler å sette gravitasjonens 
senterlinje litt mot tærne, enten ved å skråne hele 
kroppen litt fremover eller ved å bøye overkroppen 
fremover fra hoftepartiet.
Hvis denne senterlinjen ikke er riktig posisjonert, vil 
en endring skje på denne linjen når bueskytteren 
spenner buen.

Opprettholde den korrekte vinkelen på kroppen 
ved tidspunktet for oppsettet
Ved oppdraget på en bue skal skytteren plassere 
gravitasjonsenteret på overkroppen på senteret av 
begge ben, dvs. tyngdepunktet av hele kroppen. Hvis 
dette ikke er vedlikeholdt mens bueskytteren spenner 
buen vil kroppen lene på seg og dette vil føre til en 
endring på kroppens vektbalanse.
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Pusten ved tidspunktet for oppsettet
En skytter kan like godt beholde sin naturlig pusting. 
Men på gitte tidspunkt bør luftveiene forbli åpene.
Ved valget av den nøyaktige posisjonen til nakken: 
som er ved tidspunktet for oppsettet.
Bueskytteren bør ha ansiktet ordentlig vendt mot 
matten ved tidspunktet for oppsettet. Mange ikke- 
konsistente faktorer kan oppstå, dvs. med ankringen 
(oppdragets referansepunkt), avhengig av nakke-
posisjonen som ble valgt ved tidspunktet for 
oppsettingen.

Fastsetting av håndleddet på strengarmen i en 
konsistent jevn vinkel
Håndleddet på stenghånden bør alltid være avslappet 
ved tidspunktet for oppdraget av buen og en rett linje 
med pilen bør opprettholdes gjennom hele prosessen 
med opptrekk av buen.

Riktig balanse mellom strenghånd og buehånd
Ved oppdraget av buen er det bedre at skytter føler 
en kraftbalanse på 50% i hver retning av trekke- og 
skyvekraften ved tidspunktet for oppsettingen. Dette 
bidrar til å utvikle en teknikk for videreutvikling 
senere.

Den riktige fiksering av under- og overkroppen
Overkropp og hoftene bør holdes fiksert ved opp-
settet. Hvis relasjonen mellom overkroppen og 
hoften endres på dette tidspunkt, vil det påvirke 
mange områder under oppdraget eller til og med i 
fullt drag. Bueskytterens kroppsposisjonering går 
gjennom mange endringer når du kommer til fullt 
drag og det er viktig å holde disse på et minimum.

Kroking (Plassere fingrene på strengen)
Kroking (plassere fingrene på strengen) er en handling 
som bør foretas nøye og riktig. Fingerbeskytter (tab) 
bør være riktig plassert på fingrene og strengen skal 
være riktig plassert i fingerbeskytteren. Hvis dette 
ikke blir gjort riktig vil mange konsekvenser i 
skytters holdning, herunder fullt drag og ekspansjon 
etc. kunne påvirkes. Påvirkningsgrad avhenger av 
stillingen fingrene og tabben er plassert på strengen. 
Hvis en bueskytter har utviklet feil fingerposisjon på 
strengen vil det være svært vanskelig å rette opp 
denne feilen, derfor bør bueskytteren forplikte seg til 
å perfeksjonere denne prosessen uten å la noen feil 
bli utviklet.

Det grunnleggende prinsippet om kroking 
(Plassere fingrene på strengen)

Posisjonen av strengen som er plassert på fingrene 
skal alltid være på et fast sted.
Fordeling av kraften på fingrene skal være lik hele 
tiden.
Ingen kraft eller belastning skal føles på leddene i 
fingrene; de skal være myke og avslappet.
Håndleddet bør bli avslappet og ingen kraft bør 
tilføres til det.
Retningen av kraft på fingrene bør være konstant 
og i retningen av kraften fra buen.
Når en bue er fullt opptrukket og hånden når 
ankringspunktet (referansepunkt for draglengde) 
kan strengen nå henge på det første leddet av 
fingrene.
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Det vil bli en liten forskjell i posisjoneringen når 
strengen plasseres på fingrene; Dette avhenger av 
lengden på fingrene hos den enkelte skytter.
En bueskytter bør velge en fingerbeskytter som 
passer størrelsen og formen på fingrene og skal 
være behagelig å ha på.
Kraftretningen i fullt drag bør være i en rett linje 
fra spissen på strengarmens albue, gjennom 
håndleddet og fingrene på strengen til pivotpunkt 
på buen, dette er kjent som drag-kraft-linjen.

Tommel og lillefinger bør være helt avslappet 
hele tiden.

Posisjon som strengen er plassert på fingrene
Posisjonen hvor strengen blir plassert på fingrene, 
kan godt være i det første leddet. For å oppnå denne 
strengbeliggenheten i fullt drag kan det være 
nødvendig i forberedelsen å ha posisjonert strengen 
litt lenger inn på fingrene enn i det første leddet.

Fordelingen av kraften på fingrene

naturlig slipp, så kraftfordelingen på de tre fingrene 
som er plassert på strengen bør på naturlig vis 
innøves.  Ulike variasjonsproblemer innen holdning 
kan være forårsaket av en ikke konsekvent plassering 
av fingrene på strengen; Dette forårsakes av endring i 
kraften som anvendes på fingrene og som har funnet 
sted. Hvis bueskytteren mestrer holdningen, vil kraft 
fordelingen på fingrene bli realisert naturlig.

Albuen på strengsarmen og høyden av pilen
Hvis albuen på strengarmen løftes for høyt over pil- 
linjen er den optimale linjen like over linjen til pilen 
og kraften mot fingrene linjeres til ringfingeren. I de 
tilfellene hvor albuen har helningsvinkel nedover og 
lavere enn pil linjen, vil kraften falle på lang- og 
ringefinger. Den riktige høyden på strengarmens 
albue er viktig i fremstillingen av den riktige 
fordeling av kraften mot fingrene.

Plassering av strengen på strenghåndens fingre

Hvis strengen blir plassert litt på skrå ut mot tuppene 
på fingrene, vil kraften komme til å bli rettet mot 
ringfingeren, noe som tvinger ringfingeren til å 
trykke sterkere på strengen. Denne handlingen gjør 
det vanskelig å gjennomføre et rent slipp.

plasseres strengen her, er det 
for langt ut på fingertuppene

Det vil være meget anstrengende å bevisst fordele 
denne kraften og det vil bli vanskelig å utføre et 
naturlig
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Kraftforholdet
Det bør være veldig lite forskjeller i kraftforholdet 
mellom de tre fingrene under opptrekket av strengen. 
Det vil imidlertid være noe forskjell, disse er 
avhengig av benstrukturen på skytterens hånd og 
fingre. Gjennomsnittlig er det litt mer kraft som 
påføres den midtre fingeren; neste er ringfinger og 
deretter pekefingeren.

Leddene i fingre og håndledd
Hvis spenning blir brukt på leddene i fingrene og / 
eller i håndleddet, stopper dette fingrene fra å kunne 
være avslappet og i en naturlig linje. Da vil ikke 
kraftlinjen i opptrekket nå ryggmuskelen, som da 
begrenser virkningen av ekspansjonen inn i skudd-
utførelsen. Hvis spenningen er overdreven i fingrene 
og håndleddet vil fordelingen av styrken ikke bli 
jevn og retningen av kraften kan ikke bli nøyaktig 
utført.

For spent strenghånd

Retningen av kraften på fingrene
Retningen av kraften på fingrene fra tidspunktet å 
trekke i strengen til prosessen med å slippe er svært 
viktig. De muskelspenninger som kreves for å holde 
fingrene til hånden på strengen skal være akkurat 
tilstrekkelige til å opprettholde kontroll på strengen. 
Posisjon og handling på albuen har en direkte 
betydning for handling og reaksjon på buen. Hvis, 
ved fullt drag, strengen er for langt inne på fingrene 
vil all kraft bli fokusert på fingrene og; Hvis for mye 
spenning brukes vil det bli vanskelig å gjennomføre 
et rent slipp.

Bruk av tab
En tab kan betydelig påvirke en bueskytters ytelse, 
det avhenger av kvalitet, materialet og form som alle 
kan påvirke kontrollen til bueskytteren. Det har vært 
tilfeller der fingrene har blitt skadet på grunn av en 
dårlig tilpasset eller skadet tab. Materialet bør være 
mykt og effektivt, selv etter lang tids bruk. Bue-
skytteren skal også velge et materiale som ikke 
endrer seg i kvalitet under dårlig vær. Likeledes, hvis 
skytteren benytter en tab med flere lag kan det bidra 
til å redusere muligheten for skade på fingrene.

Plassering av trekkfingrene på strengen
Fingrene som skal trekke i strengen skal ikke tilføre 
unødig press på nocken til pilen. Langfingeren skal 
ikke berøre eller løfte på nocken da dette tvinger 
nocken i en feil stilling og fører til uregelmessigheter 
i pilens treffmønster på skiven. Pekefingeren kan 
mykt berøre overkanten på nocken når bueskytteren 
har kommet til fullt oppdrag og nådd ankringspunkt.

Grepet (håndposisjonen  på buen)
Posisjonen i grepet er den mest sentrale posisjonen 
på buen; dette og skyvet fra hånden utøver en stor 
effekt på den retning, i hvilken vei, buen beveger seg 
i skuddøyeblikket. Hele kraften til en bue, dvs. den 
opp- og nedadgående balansen, er i samhørighet med 
kraftretningen og posisjonen til buehånden og deres 
kontakt med grepet i buen. Spesielt siden klikk er 
innført, kan en rekke endringer på kraftretningen skje 
på det tidspunktet hvor en øker dragkraftlinjen for å 
fullføre skuddet. Derfor bør bueskytteren mestre 
nøyaktig håndstilling på buegrepet som er passer 
med deres fysikk og holdning.
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Grunnleggende prinsipp i håndstilling og buegrep

Håndposisjonen på buegrepet bør bli i en konstant 
og naturlig posisjon for hvert skudd. 
Kraftretningen i håndskyvet på buegrepet bør ikke 
være for spent, oppover, nedover, til venstre eller 
høyre men rett fremover og sentrert i buens grep.
Bueskytterne bør føle en naturlig og behagelig 
håndstilling i buegrepet, de bør også føle og holde 
stabilitet i buearmskulder og buearmen etterhvert 
som legemet ekspanderes for å fullføre skuddet.
Det bør være liten eller ingen utøvende kraft i 
eller ved fingrene på buehånden når skyvet økes 
på buegrepet for å fullføre skuddet.
Det bør ikke være noen endring i kraftretningen 
på buegrepet i ekspansjonen.
Håndposisjonen på buegrepet bør ikke gli til høyre 
eller venstre ved ekspansjonen.
Fingrene på buehånden, når de er plassert, skal ikke 
bevege på seg i løpet av tiden for ekspansjon.

Høyden på buegrepet
Høyden på buegrepet kan variere fra bueprodusent til 
bueprodusent eller fra modell til modell. Derfor bør 
bueskytteren velge den høyden på buens grep som 
passer hans hånd, benbygning og skyteteknikk best. 
Mens skytteren spenner buen og håndens trykk øker 
mot buens grep, bør kraften fra hånden være i det 
laterale senter av buens grep og på et sted lavere enn 
det vertikale senteret i buegrepet. På dette tidspunkt, 
bør kraftretningen ikke bevege seg oppover eller bli 
skrånende til venstre eller høyre, mens det på et 
tidlig stadie kan være verdt å plassere eller feste noe 
til buegrepet for å hjelpe bueskytteren til å finne en 
fast posisjon for buehånden. Buehånden bør bli 
posisjonert og tilpasset enhver skytters individuelle 
stil og skyteteknikk.

Posisjonen og tilstanden på en stabilisert buehånd

Bueskytterne bør være i stand til å føle den mest 
komfortable håndstilling når de spenner buen.
Bueskytteren bør føle og kjenne senteret i bue-
hånden når den får kontakt med senterdelen i 
buens grep.
Det skal ikke være noe kraftutøving i håndleddet 
som truer buehåndposisjonen i buens grep.
Når bueskytteren spenner buen bør det kjennes og 
føles naturlig i buehånd og skulderlinjen.

Fingerstillingen på buehånden
Bueskytteren bør la tommel og pekefinger bøyes på 
en måte som er naturlig. Hvis bueskytteren strekker 
på tommel og pekefinger vil musklene i senteret av 
fingrene bli unaturlig og uønsket kraft blir introdusert 
i håndleddet. Det er også lurt å holde alle de andre 
fingrene avslappet og opprettholde en naturlig til-
stand under gjennomføringen av skuddet.

Retningen av håndskyvet på buens grep
En stor variasjon av endringer kan finne sted og 
mange av dem avhenger på retningen som skyvet til 
buehånden utøver på buens grep. Retningen på dette 
trykket påvirker til både høyre og venstre treff for 
pilen som rettes mot målet. Konsistensen av denne 
trykkplasseringen er svært viktig, fordi selv en liten 
endring kan ha en effekt. Skyvet kan også føre til at 
endringer skjer i dragkraftlinjen, dvs. buens grep, 
buearm, pilen og strengarmen.

Retningen av kraften bør være mellom tommel og 
pekefinger og skal overføres til senterlinjen i 
grepet på buen.
Hånden som blir plassert på senterlinjen av buens 
grep, bør plasseres omtenksomt og i nøyaktig 
samme stilling hver gang.
Tommel og pekefinger på buehånden finner sin 
posisjon naturlig som vanligvis er litt innover. På 
dette tidspunkt bør tommel og pekefinger vende litt
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forover og kraftutøvelsen av skyvet på buen bør 
resultere i at de kommer litt sammen. Fordelingen av 
kraften på tommelen og pekefingeren skal være 
omtrent 50% på hver.

Håndflaten på buens grep
Den venstre delen av håndflaten (A) på buehånden 
skal ikke berøre grepdelen på buen. Håndflaten skal 
vende mot bakken. I situasjoner hvor håndflaten blir 
vertikal, dvs. det samme plan som buen, kan skyttere 
ikke vri buearmen innover, noe som resulterer i at 
armen og skulderen ikke blir plassert på riktig måte 
og det blir vanskelig å oppnå god vinkel i fullt drag. 
Ved at retningen til hånden som befinner seg på 
grepet har en helningsvinkel mot venstre, tvinges 
senterlinjen i legemet å bli linjebøyd bakover.

Senterlinjen i buegrepet bør alltid være skyvetrykkets 
kontaktpunkt. Hvis buehånden glir oppover i grepet 
under oppdraget, blir knokkeldelen i håndflaten (B) 
skyvets kontaktpunkt. Ettersom dette er lavere enn 
midten til grepet, vil uønsket endring skje i skytterens 
utførelse, og bevegelse av buen vil finne sted i 
tidspunktet det skytes.

Bruken av en bueslynge
Å få en nybegynner til å bruke bueslynge er veldig 
viktig. Hvis en nybegynner ikke bruker bueslynge 
blir det fort utviklet en vane av å holde fast buen med 
buehånden. Dette er ingen god vane og bør frarådes. 
Når buen holdes fast vil uønsket kraft bli introdusert i 
musklene og energisk bevegelse starter. Når dette 
skjer vil bevegelse i buearmen komme. Derfor, fra 
begynnelsen, må en bueskytter bruke en bueslynge, 
slik at de kan opprettholde retningen av kraften som 
presser på den sentrale del av buens grep med 
buehånden.

Typer av bueslynger
Det finnes ulike typer bueslynger; Men vi gir 
preferanse til fingerslyngen. Årsaken er at når du 
bruker en håndleddslynge kan buebevegelsen bli 
overdreven og buen kan bevege seg opp og ned og til 
høyre og venstre i skytingens øyeblikk. Men når en 
fingerslynge blir brukt, vil skyvet i grepet trykke 
buen rett mot senteret av et mål og bueskytteren får 
en følelse der buen og buearmen ekspanderer fritt og 
rett mot målet i skuddøyeblikket. Fingerslyngen skal 
festes mellom pekefinger og tommel. Hvis skytteren 
plasserer fingerslyngen mellom langfingeren og 
tommelen vil retningen av håndflaten på buehånden 
endres i øyeblikket for skyting. Dette vil føre til en 
endring i retningen på kraften fra skyvet til buearmen.
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5. Bueoppdraget

Draghastighet.
Dragretningslinje.

5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

5.1 Draghastighet
Når buen spennes, skal bueskytteren trekke jevnt og 
langsomt. Hvis buen blir trukket for eksplosivt og 
med en hastighet som er unaturlig fort, vil uønsket 
kraftbruk bli brukt og kroppen blir lettere tretthets-
stiv. Hastigheten på oppdraget bør bli en naturlig 
følelse og sammenlign her med følelsen av når du 
gjør oppstilling i den grunnleggende holdningen. 
Hastigheten skal være der bueskytteren kan 
kontrollstyre fornuft og følelse i musklene. Hele 
bevegelsen i å spenne en bue bør være fullt ut 
kontrollert og realisert ved en rytmisk handling.

5.2 Dragretningslinje
Kraft- og retningen ved tidspunktet for oppsett bør 
opprettholdes. Retningen til strengshånden skal ikke 
beveges verken opp eller ned når oppdraget på buen 
gjøres. Heller ikke bør strenghånden vandre inn i 
eller bort fra buearmen under bevegelsen i å spenne 
buen. Linjen og retningen på kreftene skal være; i fra 
sentrum på skiven gjennom buehånden og til 
strenghånden. Denne linje skal ikke avvike oppover, 
nedover, til venstre eller til høyre under oppdraget av 
buen.

Dragbalanse.

Kroppsholdning i dragøyeblikket.
Bevegelsen av senteret på tyngdepunktet i
dragøyeblikket.
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1.

2.
3.

5050

6.
Ved opptrekket av en bue bør 50 % balanse mellom 
strengarm og buearm opprettholdes.

5.4 Kroppsholdning i dragøyeblikket
Pass på at ikke skulderen på buearmen løfter seg 
oppover når opptrekket av buen gjøres.
Du bør ikke bøye kroppen i midjen.
Når buen spennes må kroppsholdningen opprett-
holdes hvor overkropp og underkropp er på linje.

5.5 Bevegelsen av senteret på tyngdepunktet i
dragøyeblikket

Dersom det er endring i tyngdepunktsenteret på 
grunn av feil kroppslinjering ved tidspunktet for 
oppsett, vil det bli feil i hele kroppens tyngdepunkt 
når buen trekkes.

Ankringen (oppdragets referansepunkt)
Ankring eller oppdragets referansepunkt i ansiktet er 
det viktigste av alle de grunnleggende ferdighetene. 
Grunnen er at ankringen er utgangsposisjonen for 
arbeidsoppgavene "trekk" og "skyv" når du er i fullt 
oppdrag. Avhengig av posisjon og teknikk for den 
enkelte bueskytters holdning, (ulikhet i holdningen 
påvirker på mange måter) bør skytteren beherske en 
teknikk for nøyaktig å gjengi en helt lik ankrings-
posisjon helt fra starten i læren av bueskyting.

6.1 En bueskytter skal utføre ankringshandlingen ved 
å bruke albuen, istedenfor å bruke musklene i 
armen, for å trekke strenghånden inn til haken. 
Hvis en skytter utfører ankringen uten bruk av 
albuen, vil håndleddet få spenninger og en stabil 
ankringsposisjon vil ikke bli oppnådd.

Høyden på strengarmens albue ved ankring

6.2 Albuen bør være høyere enn den horisontale linjen
av pilen. Deretter kan strenghånden bli festet helt 
fast i en riktig og forutbestemt plassering på 
kjevebenet. Imidlertid bør man vise forsiktighet 
hvis ringfinger er kort og ikke får en god posisjon 
på strengen, det vil være mulig for ringfingeren, 
eller til og med hele hånden å skli fra strengen.

5.3 Dragbalanse
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7.

Posisjonen til ankringen
Strengen kan lokaliseres litt på siden av ansiktet 
i stedet for midt på haken. Men uansett, på dette 
tidspunktet skal strengen plasseres på midten av 
nesen. Hvis strengen blir plassert til høyre (for 
en høyrehendt skytter) og utenfor senteret på 
nesen kan strengen bli satt linjert utenfor den 
indre kanten på siktevinduet, noe som vil kreve 
en annen hodeorientering. Men uansett, i fullt 
drag vil ankring litt til siden på kjevebenet bidra 
til å produsere et godt slipp, på grunn av en 
bedre "trekk-kraft-linje".

6.3

Strenghånden i ankringsposisjon

Når strenghånden er i den forhåndsbestemte 
ankringsposisjonen og strengen er plassert på 
kjeven, bør skytteren fortsette med å skyve på 
buehånden. Mens ekspansjonsbevegelsen utføres, 
bør lokasjon av strengen i ansiktet opprettholdes. 
Dette bidrar til å produsere et godt slipp når 
klikken aktiveres og vil redusere sannsynligheten 
for å gjøre et dårlig slipp.

6.4

Fullt drag
Å ha god kroppsposisjon i fullt drag er det viktigste 
elementet for å gjøre et godt skudd. Vinkler kroppen 
har, kan variere i overensstemmelse med mange av 
de fysiske egenskapene hos skytteren. Derfor kan det 
bli små forskjeller på grunnleggende teknikk i 
samsvar med hver bueskytters fysikk når du inntar 
den riktige vinkelen i fullt drag. Holdningen når 
skytteren er i fullt drag er svært viktig, fordi dette er 
den endelige posisjoneringen før pilen skytes. Etter 
at skytteren mestrer å oppta riktig holdning til fullt 
oppdrag, bør skytteren trene på perfeksjonering av 
slippet.

I fullt drag er det viktig å stå opprett og at kroppen 
holdes linjert rett.

Hvis legemet er skjevt eller bøyd på dette tidspunktet, 
som på bildet nedenfor, vil den skyvende armens 
skulder ha en tendens til å bli løftet. I et slikt tilfelle 
vil buearmen, pilen og strengarmen ikke være i en 
vertikal linje, men vil skråne på seg til samme vinkel 
som den vinklingen kroppen har tatt i bruk.

7.2 Fullt drag sett forfra
Senteret på grepet til buehånden, plasseringen til 
ankringshånden og albuen på strengarmen bør alle 
være på en rett linje. Albuen på strengarmen bør være 
på høyere plan enn linjen på pilen og skulderen på 
skyvearmen bør være på lavere plan enn linjen på 
pilen. Hvis på dette tidspunkt skulderen til den 
skyvende armen er høyere enn linjen på pilen vil det 
være vanskelig å bruke ryggspenning bakover og 
skulderen vil fortsette å bli løftet i løpet av 
ekspansjonsfasen.

7.1 Korrekt kroppsholdning ved fullt drag
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7.3 Fullt drag sett ovenfra
I denne posisjonen er det positivt om skuldrene kan 
være parallelt med linjen på pilen, se bilde nedenfor. 
I denne posisjon skal pilen være "tett på" legemet. 
Det er viktig å ha en rett linje fra grepet til skyve 
armen gjennom fingrene på strenghånden og videre 
til albuen på strengarmen. På dette tidspunkt, vil det 
være akseptabelt for strengarmens albue å være 
plassert litt bak rett draglinje. Overkroppen bør være 
senterert og vertikal i holdning. Hvis den ikke er 
posisjonert på den måten vil tyngdepunktsenteret på 
legemet ville bevege på seg samtidig som ekspansjon 
forløper og forårsake uregelmessigheter i skuddet.

7.4 Fullt drag sett bakfra
Skulderbladet på strengarmen bør være lavere enn 
skulderbladet på buearmen ved fullt drag, se bilde 
øverst i neste kolonne. Skulderen på skyvarmen bør 
opprettholde inntatt skyving mens skulderen på 
strengarmen fortsetter en sterk oppdragshandling. 
Utføres denne handlingen vil den riktige balansen og 
bakover spenningen i ryggen utvikles og et godt 
slipp utvikles i tidspunktet for ekspansjonutvidelsen.

Krenging av buen i fullt drag7.5
På tidspunktet for fullt opptrukket bue bør den være 
vertikal og ikke skrånende til venstre eller høyre. 
Posisjonen til strengen og retningen på pilflyvingen 
vil være forskjellig dersom buen blir skråstilt ved 
siktingen og i slippgjennomføringen. Dette er 
vanligvis forårsaket av at overkroppen lener seg til 
den ene eller andre siden og tar buen med til den 
samme vinkel kroppen har. Så vær oppmerksom på å 
sikre at holdning og kroppsposisjon er korrekt før du 
fullfører skuddet.

Krenging av kroppen i fullt drag7.6
Hvis senterlinjen på kroppen er skjev eller skrående 
ved fullt drag, vil bueskytteren ha vanskeligheter med 
å utføre et perfekt skudd. En bueskytter bør utvikle 
vertikal og riktig senterlinje når de kommer til fullt 
drag og opprettholde denne linjen gjennom hele tiden 
for ekspansjon og slipp. Se illustrasjon neste side.
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8. Ekspansjon
Når skytteren mestrer de grunnleggende ferdighetene 
i bueskyting, bør skytteren lære å mestre ferdigheten 
å bruke klikkeren. Det er svært viktig at en middels 
dyktig bueskytter lærer å bruke og kontollere 
klikkeren riktig. Nøyaktig balanse, riktig bruk av 
muskler og stødighet i ekspansjonsprosessen er svært 
viktig.
Perfeksjonering av den grunnleggende holdning er 
viktig før du går videre for å mestre metoden for 
nøyaktig ekspansjon. Bueskytteren bør ha et godt 
grunnlag i holdning hvis de skal mestre kunsten å 
produsere en god teknikk i ekspansjonen.
Viktige punkter for starten til å bruke en klikkeren.
Bueskytteren bør ikke starte å bruke klikker før de 
fullt ut mestrer kunsten å produsere grunnstilling.
Slippgjennomføringen skal være riktig mestret før du 
bruker klikkeren. Hvis den ikke er det, blir det svært 
vanskelig å korrigere et dårlig slipp etter innføring av 
klikkeren.
En bueskytter må ha tilstrekkelig med krefter for å 
være i stand til å trekke buen komfortabelt og 
effektivt. Hvis buen er for sterk for skytteren har 
denne en tendens til å fullføre ekspansjons-
handlingen ved hjelp av fingrene på strenghånden 
eller ved å innføre unødvendig bruk av andre 
muskler.
Bueskytteren må ha blitt riktig målt, slik at pilen som 
skal brukes sammen med klikker, passer. Lengden på 
pilen skal måles når bueskytteren har trukket buen 
helt opp og mens skytteren står i full dragstilling.

Skytteren ser på pilspissen mens buen spennes til 
pilspissen er omtrent 3 til 5 mm fra forsiden av 
klikkeren.
Mens klikkeren blir sett på bør bueskytteren også 
sørge for at siktekornet er plassert på midten av 
målet. Bueskytteren bør også være forsiktig på 
dette tidspunkt og ikke la pilen passere gjennom 
klikkeren før det er helt klart.
Mens man fortsetter å ha siktekornet i midten av 
målet, skal skytteren ekspandere kontinuerlig.
Når pilens spiss aktiverer klikkeren, starter skytter 
på gjennomføringen av  slippet. Denne bevegelse 
bør ikke forsinkes, men skal fullføres som i en 
naturlig og avslappet handling.

Sterkt poeng: Bueskytteren kommer til fullt drag og 
er klar over forholdet mellom pilens spiss og klikker. 
I særdeleshet ser de at pilspissen nærmer seg den 
posisjon som vil aktiverer klikkeren som gir en fast 
draglengde og bidrar til å produsere en konstant 
ekspansjonstid.
Svakt poeng: Når skytter kommer til fullt drag og 
synet må bevege seg fra pilspissen til siktekornet, 
oppstår et fenomen der fullt-oppdrag-trykket blir litt 
avslappet og pilen kryper litt fremover igjen. For å 
motvirke dette må bueskytter aktivt fortsette startet 
ekspansjonshandling i én kontinuerlig bevegelse.

8.2.2 Fremgangsmåten for å spenne buen uten å se på 
pilen. Bueskytteren skal finne riktig lengde på 
pilen før denne metoden brukes. For å finne ut 
av dette, bør bueskytteren lukke øynene og 
komme til full oppdrag; pilens lengde kan 
deretter måles når bueskytteren ekspanderer på 
komfortabelt vis. Dette skal og må praktiseres 
flere ganger for å sikre at korrekt lengde på 
pilen oppnås.

8.2.1 Fremgangsmåte for å se på pilens spiss mens
         bueskytter spenner buen.

8.2 Hvordan bruke en klikker
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Bueskytteren trekker buen til pilen er 3-5 millimeter 
fra å aktivere klikkeren. I dette øyeblikk vektlegges 
konsentrasjon om sikting på midten av målet.
Skytteren fortsetter ekspansjonens handlingsforløp, 
samtidig opprettholdes konsentrasjonen på siktingen.

Sterkt poeng: Bueskytteren kan lett føle og kjenne 
sine egne sanser og den kontinuerlige handlingen slik 
at ekspansjonen lett kan utføres.

Svakt poeng: Inkonsekvent draglengde kan oppstå 
som et resultat av bueskytterens fysiske tilstand; selv 
luftens temperatur eller sol, regn og vindforhold kan 
påvirke bueskytterens evne til å få en jevn og 
konstant draglengde.

8.2.3 Måten for effektivt å mestre bruken av en klikk.
Første gangen en bruker klikker bør skytteren 
starte med å se på pilens spiss. Når skytteren 
mestrer denne måten og draglengden blir igjen 
konstant, vil neste effektive trinn være å velge 
og anvende klikker uten å se på pilens spiss.

8.2.4 Når det gjelder unge bueskyttere,  avhengig av 
alder og høyde, bør draglengden kontrolleres 
regelmessig. Muligens hver 3.-6. måned. Deres 
høyde, armlengde og skulderbredde kan alle ha 
endret seg til forskjellige tider, men de kan alle 
ha betydning for draglengden. Pilene deres bør 
holdes lange for å tillate denne endringen i 
deres fysikk og mulig endring av draglengde.

8.3 Balansen i ekspansjonen
Å produsere en god kraftbalanse, på tidspunktet for 
ekspansjonen, er en svært viktig bueskytterferdighet. 
Fordelingen av kraftutøvelse på å skyve og trekke, 
bør alltid være konstant. Med nybegynnere er det bra 
å få til å produsere et kraftforhold på oppdraget med 
50% skyvekraft og 50% trekkekraft. Avhengig av 
den individuelle skytter vil det være en liten forskjell 
i fordelingen av denne kraftutøvelsen; Imidlertid er 
det viktig at uansett hvor liten denne forskjellen er, 
skal det forbli konstant. Spesielt bør det utvises 
oppmerksomhet på at fordelingen av kraftutøvelse i 
ekspansjonsøyeblikket forblir konstant, selv om 
varigheten på ekspansjon varierer. Dette er fordi 
fordelingen av kraften er konstant når ekspansjonen 
strekker seg over kort tid, men styrkeforholdet kan 
endres etterhvert som ekspansjonstiden blir litt lang.

8.4 Retningen på ekspansjon
Retningen på ekspansjon bør forbli konstant hele 
tiden. Skyvarmen bør skyve riktig mot pivotpunkt og 
albuen på strengarmen bør opprettholde en direkte 
linje av bevegelse i motsatt retning.

Retningen på ekspansjonen (strekking)
Balansen på ekspansjonen (strekking)

8.5 Områder som krever ekstra oppmersomhet
      under ekspansjonsøyeblikket (strekkingen)

En skytter bør ikke utføre ekspansjonshandlingen 
ved hjelp av fingrene.

Ingen endring skal skje i ankringsposisjonen under 
ekspansjonstiden.
Alle fingrene bør bli værende på tabben og ikke 
skli av under tidspunktet for ekspansjon.
Ikke senke strengarmens albue under ekspansjon.
Skulderen på skyvarmen skal ikke bevege seg 
oppover under ekspansjonen.
Skyvehånden på buegrepet skal ikke bevege seg til 
venstre eller høyre under ekspansjonen.
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9.

Håndleddet på den skyvende buearmen bør ikke 
bevege seg oppover under ekspansjonen.
Ingen endringer skal skje i plasseringen til 
strengen i ekspansjonen.
Buen skal være loddrett og ikke skråstilles mot 
venstre eller høyre i tidspunktet for ekspansjonen.
Ingen endringer bør fremkomme i balansen til 
holdningen ved trekk og skyv kraftutøvelsen i 
tidspunktet for ekspansjonen.
Ingen endring skal forekomme i kraftretningen på 
tidspunktet for ekspansjon.
Ingen endring bør komme i senterlinjen til kroppen 
under ekspansjonen.

Det er essensielt at bueskytteren har utviklet og 
mestrer slippet enten som nybegynner, eller i 
mellomnivået av treningen. Dette fordi det er svært 
vanskelig å korrigere slippet senere, spesielt er det 
viktig at bueskytteren mestrer slippet før de bruker 
klikkeren. Da kan bueskytteren konsentrere seg om 
slippet, før de også må mestre klikkeren. Bue-
skytteren som begynner å bruke en klikker, pleier å 
konsentrere seg om klikkeren og kan "glemme" selve 
handlingen og bevegelsen på slippet. Dette gir noen 
ganger opphav til at bueskytteren gjør feil slipp ved 
bevisst åpning av fingrene. Slippet skal være naturlig 
og skal følge kraftlinjen som bueskytteren utviklet 
før klikkeren ble introdusert. Posisjonen hvor slippet 
begynner, bør være ved slutten av handlingen 
"komme til fullt oppdrag" og ved starten på 
"ekspansjonshandlingen". Hvis det er noen avvik fra 
det stedet hvor slippet begynner, vil feil bli inn-
arbeidet i utførelsen av skuddet og varierende 
handlinger vil forringe effektiviteten på skuddet.

Slippet
9.1 Retningnen på slippet
Retningen på slippet bør følge linjen til pilen og langs 
kraftlinjen som ligger like under og langs kjevebenet. 
Dersom slippfingrene avviker på dette tidspunktet fra 
denne linjen, enten innover eller bort fra kjeven, vil 
fingrene forlate strengen i en feil posisjon og tvinger 
pilen til å avvike fra riktig linje i flukten.

9.2 Hastigheten på slippet
Hastigheten på fingrene som slipper strengen er 
meget viktig. Forholdet mellom tiden når klikkeren 
faller fra pilspissen og tidspunktet for slippet er også 
svært viktig. Det har vist seg at hvis det forsinkes her, 
er dettte også øyeblikket hvor de fleste feilene finner 
sted. Det er viktig at slippet er perfeksjonert, slik at 
tiden og hastigheten på slippet er ensartet og 
konstant.

9.3 Avstand på fingervandringen ved slippet
Avstanden fingrene vandrer under slippet skal alltid 
være den samme. Det er ikke nødvendig at avstand 
på vandringen er noe lengre enn fra ankrings-
posisjonen til like under øret. Hvis vandringen er for 
kort, er det muligheter for at slippfingrene blir trukket 
fremover og kan produsere et fremoverslipp. Hvis 
vandringen er for lang, kan slippet produsere 
plutselig og uønsket kroppsbevegelse.

9.4 Bruken av ryggmuskler i slippøyeblikket
Skytteren bør ha et kontrollert slipp i tidspunktet for 
ekspansjon, samtidig som det opprettholdes utøvelse 
av kraft og trykk i ryggmusklene. For å oppnå et godt 
slipp, bør kraften i albuen på strengarmen opprett-
holdes ved og under slippgjennomføringen. 
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Hvis det oppstår spenning i strenghåndens fingrer i 
ekspansjonsøyeblikket vil slippet ikke være 
kontrollert eller effektivt.

9.5 Fingrene i slippøyeblikket
Det skal ikke være noe økt spenning på fingrene i 
strenghånden, for "å hjelpe" til i slippet. Det er viktig 
at muskelkraften som styrer fingrene på stenghånden 
blir avslappet ved slippgjennomføringen og fingrene 
opprettholdes avslappet under fullføringsprosessen.

9.6 Inspeksjon av fingerbeskytteren
Bueskytteren bør jevnlig inspisere overflaten på 
fingerbeskytteren for slitasje; Dette for å sikre at 
slippet forblir konstant og effektiv. Dette kan også 
vise området som presset fra fingrene og linjen 
strengen har, og det kan gi en indikasjon på slipp- 
tilstanden. Dette vil fremgå av mønsteret på slitasjen 
- enten er det jevn eller delvis jevn slitasje i bestemte 
områder.

10. Fullføringen
Å bevare holdningen etter slippet er veldig viktig; 
ikke bare holdning, men også teknikk, visuelle, 
mentale og pusteaktiviteter. Bueskytterens mentale 
forberedelser og tanken på å utføre en god fullføring 
hjelper til med å produsere et godt slipp. Dette har 
også den ekstra fordelen å bidra til å utføre og 
perfeksjonere ekspansjonsprosessen.

10.1 Beholde kraftretningen
Under prosessen med slippet og fullføringen bør 
strenghånden fortsette langs linjen av krefter som ble 
satt opp under ekspansjonsprosedyren. Denne linjen 
kommer fra trykkpunktet på buens skyvende hånd og 
går gjennom strenghåndens fingre, som er på 
strengen, og til spissen på strengarmens albue.

10.2 Opprettholde kroppens vertikale senterlinje
Under handlingen av slipp og fullføring må skytter 
opprettholde den vertikale senterlinjen av kroppen. 
Hvis legemet avviker fra senterlinjen vil kroppen 
begynne å riste i slippøyeblikket og uønskede 
bevegelser vil bli innført.

10.3 Opprettholde bruken av ryggmuskulaturen
Musklene i ryggen bør ikke bli raskt avslappet i 
slippøyeblikket. Feil under gjennomføringen av 
skuddet kan forekomme, men kan forebygges når 
ryggmuskulaturen er i stand til å fortsette sin drift i 
løpet av slipp- og fullføringsprosessen. Dette vil også 
hjelpe bueskytteren å utføre et godt skudd mens han 
er i en stresset situasjon.

10.4 Opprettholde en nøyaktig balanse
Bueskytteren bør etablere og opprettholde nøyaktig 
balanse frem til og under slipp- og fullførings-
prosessen av skuddet. Hvis balansen ikke er 
vedlikeholdt, er det sannsynlig at buearmen vil riste 
eller strenghånden blir ustødig og skuddet vil ikke 
være fullt ut effektivt.

11. Pusting
Den beste metoden for å puste når du skyter piler 
med en bue, er bueskytterens naturlige pusterytme. 
Uansett så er det tidspunktene på ut- og innpustingen 
som må bli kontrollert. Det er anbefalt å utvikle en 
sekvens for pustingen som kan bli parallelt anvendt 
med de tekniske og visuelle sekvensene.

11.1 Starten
Dette er tiden da bueskytteren skal gå gjennom sine 
forberedelsesrutiner for å dra opp buen. I gjennom 
denne tiden puster bueskytteren naturlig og på sin 
normale måte. Men også i løpet av denne tiden, kan 
bueskytteren bli anspent og pulsrytmen får en økning 
og pusten blir uregelmessig. Her bør nå bueskytteren 
bestrebe seg på å opprettholde sitt vanlige 
pustemønster.

11.2 Oppsett
Skytteren bør puste inn i løpet av tiden for oppsett, 
men litt forskjellig fra deres normale måte å puste på. 
Hvis bueskytter på dette tidspunkt lar brystet 
ekspandere på grunn av pusten, vil overkroppen helle 
bakover. Derfor bør pusten kontrolleres med buk-
pusting og med omtrent 70-80% av kapasiteten; Dette 
vil gjøre overkroppen stabil og upåvirket av 
pustehandlingen.
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11.3 Oppdraget
Ved tidspunktet for oppsett vil strengen ha blitt 
trukket til 70-80 % av fullt oppdrag (dette punktet 
kan være forskjellig for hver enkelt bueskytter og 
avhenger av deres egen skyteteknikk). På dette punkt 
skal bueskytteren puste ut sakte mens strengen 
trekkes resten av veien til ankringspunktet. Når 
bueskytterens strenghånd når ankringspunktet bør det 
fortsatt være 20-30 % luft igjen i lungene.

11.4 Ankring
Mens skytteren er i ankringsstilling holdes pusten. 
Denne pausede tilstand bør fortsette inntil skuddet er 
fullført, selv om luftveiene forblir åpene. Etter at 
skuddet er ferdig skal skytter tilbake til sitt normale 
pustemønster.

12. Skyting i vind

12.1 Fenomenet som finner sted når det skytes
        i vindfulle forhold

12.1.1 De skiftende piltreffene
Med tanke på vindens intensitet og trykkendring fra 
vindkastene vil pilflukt og treff, være forskjellige fra 
skudd som utføres under rolige forhold. Selv om 
pilen som blir skjøvet på av vinden, kan treffe på 
samme sted, vil posisjonen til kroppen muligens 
være forskjellig fra skudd til skudd. Sikteposisjonen 
vil også variere fra skudd til skudd, selv om bue-
skytteren skyter hver pil med samme intensitet og 
kraft. Det er i vindfulle forhold ikke mulig å beregne 
matematisk hvor siktekornet bør være for å få pilen 
til å treffe senteret på skiven, fordi forholdene og 
banen, innehar forskjeller for hvert skudd. Skytteren 
bør velge plasseringen av siktekornet ved rask 
analyse av situasjonen, etter hvert som tilstandene 
fremkommer.

forskjellene må vurderes. Spesielt før en konkurranse 
begynner, blir bueskyttere svært følsomme overfor 
forholdene og muligens blir de i tvil angående sin 
egen evne og samtidig psykologisk urolig. Bue-
skytteren bør utelate tanken på at bare hans pil blir 
påvirket av vinden, for alles piler blir påvirket av 
vinden. Når det er vindfulle forhold vil pilens retning 
og flukt ikke være mulig å forutse og dermed må 
bueskytteren generere tillit til at han kan skyte gode 
skudd i vinden. Retningen og balansen på korrekt 
skyting, herunder fullføringen etc. vil hjelpe til med å 
geleide pilen til å treffe på ønsket sted. Det hender at 
bueskytteren gjør en feil og pilen, som blir presset på 
av vinden, faktisk treffer midten av målet. Derfor er 
det viktig å ikke være redd for vinden, men akseptere 
den og forberede seg på den.

12.1.3 Effekten vinden har på klær
Når det er vindfulle forhold kan klær flagre, spesielt 
ermene; hvis det er overdreven ermevidde kan disse 
bevege seg inn i banen til strengen og forårsake et 
klestreff og pilen kan avvike fra sin egentlige bane. 
Når vindfulle forhold blir kraftige og klesbevegelsen 
kan bli ekstrem og avgi flagrelyder og i tillegg gjøre 
så bueskytterens kropp skjelver eller rister, bør 
bueskytteren velge sine klær med omhu og velge de 
riktige klærne for de rette forholdene, slik det gjøres 
når det er sol, varmt eller regner.

12.1.4 Endre på kroppens senterlinjen

Når vinden når ekstrem tilstand, kan det oppstå en 
endring på tyngdepunktet. Dette skjer fordi kroppen 
motsetter seg vinden ved å lene seg mot vinden 
uansett hvilken vei den kommer fra. Det finnes 
tilfeller da kraften på vinden eller vindretningen ikke 
er konstant og senterlinjen til kroppen begynner å 
skjelve eller beveger på seg i overensstemmelse med 
retningen og kraften til vinden. Dette fører til 
forskjellige problemer, for sikting og/eller bue-
holding. Skytteren kan da senke senteret på tyngde-
punktet til legemet (den nedre del av magen). Skjønt, 
bueskytteren skal være forsiktig om dette gjøres med 
overkroppen for da kan brystet "flyte oppover" under 
forberedelsene til skyting.

12.1.2 Endringer i pilflukten
Når det er vindfulle forhold blir pilflukten forskjellig 
i forhold til pilflukt i rolige forhold og disse 
forskjellene 
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12.1.5 Retningen på buearmen

Når forholdene er rolig og vinden ikke blåser vil 
armen som skyver på buen og senteret i grepet, alltid 
korrespondere med senteret på skiven, mens under 
vindfulle forhold varierer bevegelsen til buearmen. 
Dette avhenger av styrke og retning vinden har, 
sammen med bueskytterens evne til å opprettholde 
teknikken under disse forhold. På dette tidspunkt kan 
plasseringen av siktet flyte rundt i det røde/gule-
området i det pilen skytes. Dette kan føre til at 
skytteren gjør en feil som vil påvirke hvor pilen 
treffer, fordi armen som skyver i buen vil trykke i 
motsatt retning av vinden. Kraften i bevegelsen 
endres gradvis i samsvar med kraft og retning vinden 
har og kan forårsake en kollaps i balansen på 
holdningen. Skytteren blir påvirket av denne 
kraftendringen og har en tendens til å endre på 
rytmen og balansen for å kompensere forstyrrelsen 
og dårlig skudd blir ofte resultatet. Bueskytteren blir 
oppslukt av å konsentrere seg om pilen i det hele tatt 
treffer skiven og ofte resulterer dette i kast på bue-
armen i et forsøke på å tvinge pilen tilbake på linje.

12.1.6 Endring i holdetiden
Når konkurranseforholdene endres og tiden skytteren 
har til å skyte sine piler "reduseres", (på grunn av 
innlagt "vent på bedre forhold"), blir hele skyte-
prosesstiden redusert. Dette vil i sin tur reduserer 
oppsett tiden skytteren har for hvert element i 
skuddet og dermed, kan den oppsparte "ekstra" (rask 
skyterytmen) tiden bli betydelig redusert. I vindfulle 
forhold vil behovet for "ekstra" tid naturligvis øke, 
noe som skaper problemer ettersom det blir 
vanskelig for bueskytteren å utøve slippgjennom-
føringen på normal og trygg måte. Det som er mest 
viktig er at bueskytteren innøver kort og trygg 
ekspansjonstid etter fullt ut å mestre evnen til å 
produsere en stabil balansert holdning.

Merknad

Før 
korreksjon

Etter 
korreksjon

Urolig

Urolig

Stabil

Stabil

Stabil

Stabil

Litt 
urolig

Stabil

Urolig

Stabil

Rask 
holding

Ganske 
urolig

Litt 
urolig Urolig

sekunder sekunder sekunder sekunder sekunder sekunder

Når klikkeren blir aktivert i samsvar med og innenfor 
bueskytterens naturlige eller komfortsonetid vil deres 
egen venstre og høyre balanse bli nøyaktig utført. 
Men i mye vind vil buearmen og kroppen beveges og 
holdetiden blir utvidet og en forandring i balanse på 
ekspansjonen oppstår. Dette skjer fordi skytteren 
aktiverer klikkeren forskjellig fra sin normaltid for en 
rask slippgjennomføring. På grunn av dette oppstår 
det en ujevnhet likevektsbalansen. Strekkavstand på 
ekspansjonen reduseres og kraften i balansen 
kollapser. Derfor er beste måten å mestre skyting i 
vind, selv om ekspansjonstiden har økt, å fortsette å 
sørge for at den opprinnelige balansen opprettholdes.

12.1.8 Reduksjonen av fysisk kraft
Når skytter forsøker å stå imot vinden, blir holdetiden 
lengre enn den skytteren naturlig har og graden av 
utmatting på de viktigste musklene øker. Når dette 
skjer vil den fysiske kraften bli redusert og bueskytter 
føler seg sliten. Denne trettheten vil ha en direkte 
betydning på bueskytterens konsentrasjon som vil bli 
betydelig redusert.

12.1.9 Beregne "ut av senter" sikting
Under vindfulle forhold blir bueskytteren bekymret 
for hva de bør ha som siktemål for å få pilen til å 
treffe i senteret på skiven. Det blir vanskelig  å huske 
alle de særegenheter, "retning og styrke", som vinden 
har for en skytter. Så de anslår en posisjon hvor de 
bør sikte ved å bedømme situasjonen for vind og 
forhold for hver pil. En bueskytter "utvikler" derfor 
en "forholdsfølelse" for en pil og kommer til å stole 
på hver ny "følelse" etter hvert som de oppstår. Det 
hender bueskytteren faktisk treffer der de sikter, selv 
når det blåser ganske sterkt og omvendt. Noen ganger 
blir slippet gjennomført når siktekornet er lenger ute 
fra det punktet hvor bueskytteren ønsket og likevel 
treffer pilen i senter på skiven. På grunn av disse 
utfordringene er det mange ganger bueskyttere mister 
sin bedømningsevne og konkurrerer uten å ha noen 
tillit. Den beste måten en bueskytter kan "utvikle" 
vanen å gjøre nøyaktig vurdering, "hvor langt ute av 
senteret skal jeg sikte", er ved å ha tro på sin dømme-
kraft og evne i løpet av konkurransen og påse at det 
produseres riktige skudd.

12.1.7 Endring på ekspansjonstid
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12.1.10 Når det er kastevind eller det plutselig
             begynner å blåse.
Det er bueskyttere som ikke liker å skyte i vind og 
blir derfor bekymret når det blåser. Vind kan lett få 
en bueskytter til å gjøre feil som igjen reduserer 
generell ytelse. Det er mulighet for at skytteren vil 
miste litt "troen på seg selv" under en konkurranse og 
"mislykkes" på grunn av vinden. Men vinden fører 
også til at andre bueskyttere gjør feil; det er den 
bueskytteren som gjør minst feil som vinner. Ha bare 
troen på at vinden er din "lykkesgudinne". Du vil se 
at hvis du utvikler tanker på at vinden er til "fordel" 
for deg og du ikke lar vinden gi noen bekymring på 
normale treninger eller på trening i vind, da vil du 
snart merke at bekymringen for skyting i vind, på 
trening eller under konkurranse, snart bli borte.

12.1.11 Når endre på lagtaktikk under en lag-
             konkurranse.
Når vinden blåser under en lagrunde, må skytterene 
glemme hva hver av de andre medlemmene på laget 
skal gjøre og ikke bli bekymret om en av dem vil 
gjøre en feil på grunn av vinden. Bueskytterene bør 
ikke gi hverandre noen råd om hvor langt "ut av 
senter" sikting som bør gjøres, siden alle bue-
skytterne og deres utstyr utfører med forskjellig 
effektivitet. Hvis råd blir gitt kan dette bli feilslått og 
kanskje forårsake unødvendige feil. En bueskytters 
observasjon av pilflukt for å gjøre en antakelse om 
hvor langt "ut av senter" de skal sikte, kan være til 
stor hjelp for å utføre et godt skudd, men det må bli 
bueskytterens egen beslutning uten noen andre bue-
skytteres innvirkning. Hvis bueskytteren som gir råd, 
gjør feil selv, vil skytterne som kommer etter, bli 
usikre på hvor de skal sikte og vil muligens gjøre 
lignende feil. I en lagkonkurranse er den beste 
metoden å lede laget til suksess på, å la hver enkelt 
bueskytter trene på å utøve maksimal konsentrasjon 
på sine egne prestasjoner. Under en lagrunde må 
lagets trener også være klar over at hvis de gir et råd, 
f.eks. om hvor du skal sikte, direkte til en bueskytter 
kan dette sette en tvil i deres sinn. Dette kan forstyrre 
bueskytterenes konsentrasjon og gi redusert ytelse.
Bueskytterne på laget bør også ta hensyn til skyte-
rekkefølgen når det blåser. Det er en god praksis å 
bestemme rekkefølgen på skytingen ut fra hvem som 
vil være mest effektiv; denne rekkefølgen kan være 
forskjellig når det er vind, i forhold til når det er 
rolig. Denne ulike skyterekkefølgen skal ta hensyn til 
alle egenskapene til hver av de tre bueskytterne. Det 
er viktig å vurdere alle aspekter, inkludert det 
psykologiske velværet, skytters ekspansjonstid og 
evnen til å tilpasse seg vind etc.

12.2 Måle skytterens evne til å tilpasse seg
kontrollert sikting i vind

Treneren må kjenne til bueskytterens evne, metode 
og vane til å tilpasse seg "ut av senter" sikting i vind 
før innføring av denne prosedyren.

12.2.1 Evne og konsistens på punktet;
sikting "ut av senter" i vindfulle forhold

Ved gjennomføring av "ut av senter" sikteprosedyren 
vil det noen ganger bli til at bueskytteren er urolig 
eller usiker og kanskje gjør mange feil. Hvis skytter 
gjør en sikteendring i forkant av vurderingen på alle 
elementene vil pilen ikke treffe i senteret på skiven. 
Hvis skytteren bruker denne informasjon og sikter "ut 
av senter" i motsatt retning med samme avstand til 
pilen som traff utenfor senteret på skiven, er det 
sannsynlig at neste pil vil treffe senteret på skiven. 
Hvis bueskytteren beregner avstanden ved bare å 
endre retningen på skuddet dvs. "ut av senter" sikting, 
kan treneren identifisere skytterens problem og kan 
gjennomføre treningsrutiner som bedrer situasjonen.

12.2.2 Hensynstakinger vedrørende hvor mye
"ut av senter" sikting

Hvor mye "ut av senter" skal det siktes?

Skal du sikte "ut av senter" for disse værforhold? 
Hvis ikke, hvorfor ikke?
Hvilken retning og siktepunkt vil gi mest tro på 
å treffe sentrum?
Hvilken vindretning liker du minst?

Hva er retningen på vinden i øyeblikket for "ut 
av senter"?
Hva er retningen på skuddet i slippøyeblikket?
Hva er bueskytterens generelle bilde mens 
vindobservasjon gjøres for "ut av senter" sikting?
Hvor stort er avviket på avstanden mellom stedet 
pilen traff i målet og punktet skytter forventet 
pilen å treffe, ut fra "ut av senter" siktingen?
Tatt i betraktning de ovennevnte situasjoner, kan 
bueskytter utvikle et psykologisk problem når en 
blir konfrontert med vanskelig vindforhold under 
konkurranse.
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12.2.3 Målbedømmingsevnen med hensyn til
           vindretningen
Under vindfulle forhold kan bueskytter drøfte med 
trener rundt styrken på vinden og hvor det skal siktes 
for å få sine piler til å treffe senteret av målet. Hvis 
styrken og retningen på vinden blir bedømt ved hjelp 
av den ovennevnte fremgangsmåten, kan til en viss 
grad treneren også få vite hvor mye avvik og mål-
bedømmingsevne skytteren har og kan hjelpe til med 
å utvikle dette i løpet av normale treningsperioder.

12.2.4 Observere skytters ekspansjonstid
Hvis en skytter merker seg retningen i holdekraften, 
balansen og endringen på holdningen etc. når tiden 
på holdingen forlenges på grunn av vinden, kan de 
motvirke mange problemer. Med denne kunnskapen 
kan en bueskytter forberede seg på vindforhold 
gjennom tilpasninger i sin treningsrutine. Når en 
bueskytter skyter raskt på grunn av vindforhold er 
det sannsynlig at de vil gjøre mange feil. Dette i sin 
tur vil påvirke deres mentale forberedelse og gjøre 
dem nervøse. Derfor bør treneren forutse og kjenne 
denne tilstanden på forhånd og supplere bueskytters 
treningsrutine ved å innlemme og praktisere de 
nødvendige ferdigheter.

12.2.5 Evaluere psykologien til bueskytter
En trener trenger å vite i detalj den psykologiske 
tilstanden til bueskytteren når han normalt skyter og 
eventuelle psykiske endringer når han inntar "ut av 
senter" sikting under vindforhold. Dette kan gjøres 
ved konsultasjon eller spørreskjemaer. Noen skyttere 
kan synes det er vanskelig å snakke om denne 
tilstanden eller deres metode for håndtering av det på 
grunn av sin stolthet. Imidlertid er det viktig at 
treneren oppdager alt om bueskytters metode for "ut 
av senter" siktingen og effekten dette har på ham 
psykologisk, så dette kan bli til en hjelp i 
forberedelsene for neste konkurranse.

12.3 Treningsmetoder vedrørende forberedelser
for skyting i vind

Bueskytterkonkurranser har gått gjennom den 
dobbelte 1440-runde og grand 1440-runden etc. og 
mange endringer har skjedd. Dagens Olympiske 
runde er favoritten. I løpet av de siste dobbelte 1440-
rundene, var det tid nok for bueskyttere til å 
observere vinden og tilpasse seg den. Men i den 
nåværende Olympiske rundens lagkonkurranse, 
skyter bueskytterne bare maksimalt 24 piler til 
sammen og i en idividuell konkurranse skytes det 
maksimalt

maksimalt 16 piler og vind eller regn kan bli 
avgjørende faktor for seier eller nederlag. I ekstreme 
værforhold blir derfor de fleste bueskytterene 
bekymret for sin ytelse under en slik konkurranse. 
Bueskytterene bør endre sitt tankesett; fordi uansett 
hvor sterkt vinden blåser, er forholdene de samme for 
alle konkurrentene. De fleste bueskytterne som 
bekymrer seg for vinden mislykkes vanligvis i selve 
konkurransen. Hvis de hadde trent målrettet for 
skyting i vind ville de vært i stand til å tilpasse seg 
alle disse skiftende værforhold. Bare tilpassing av 
skytterens treningsrutine for bueskyting i vind og 
utenfor konkurranser vil gjøre bueskytter sikrere på å 
skyte i vind og i en konkurranse. En skytter som 
feiler under vindforhold bør diskutere dette med sin 
trener og sammen kan de finne årsaken til feilen og 
finne en løsning på problemet. Når vinden er naturlig 
og ikke kunstig laget er det vanskelig å forutse 
retning, kraft og/eller vinkel på vinden på forhånd. 
Derfor vil bare et grundig og sammensatt 
treningsprogram som tar for seg disse elementene, 
kunne sikre at bueskytteren er fullt forberedt på alle 
typer av værsituasjoner når de oppstår under 
konkurransen.

12.3.1 Trening på å få fysisk kraft

12.3.1a En øvelse for gjentatte oppdrag i et gitt sett
Under vindfulle forhold kan ekspansjonstiden vare 
lengre enn ved skyting i rolige værforhold. På grunn 
av dette vil de viktigste musklene som brukes til å 
trekke buen bli trøtte ganske raskt og balanse og 
ekspansjonskraften etc. kollapser og feil begynner å 
komme. Derfor vil en treningsrutine i å trekke buen, 
inkludert ekspansjonstid, bli utført med litt variert 
forlenget tidsinterval, enn under normale forhold. Et 
forslag på en øvelsesrutine er skissert nedenfor:

Trekke      Pause     Trekke     Pause      Trekke     Pause      Trekke     Pause

sekunder sekunder sekunder sekunder sekunder sekunder sekunder sekunder

Bueskytteren trekker i 7 sekunder og går deretter 
tilbake til start av oppsett og gjentar prosessen 
kontinuerlig. Hvis bueskytter kan praktisere dette 8 
til 12 ganger er ens fysiske kraft tilstrekkelig og dette 
blir da ett sett. For at denne øvelsen skal være 
effektiv er det nødvendig med planlagt rutinemessig å 
praktisere dette 3-5 sett i uken.
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12.3.1b Opptrekk og holding i fullt drag med økt
tid i forhold til et normalt skudd

Bueskytter trekker buen så langt de kan ved hjelp av 
normal og riktig holdning, så holdes buen i fullt drag 
så lenge holdningen forblir riktig. Bueskytteren gjør 
dette tre ganger "ett sett" og praktiserer dette i 3 til 5 
sett, 3 ganger per uke. I løpet av disse øktene skal 
bueskytteren opprettholde opptrekk av buen med 
lenger drag enn hans normale pillengde, men også 
opprettholde balansen i ekspansjonen og kraft-
retningen. Disse treningene bør tas med på den 
normale treningskalenderen.

12.3.2 Opplæring av evnen til å sikte på ulike-. 
           punkter på skiven
Siden det er vanskelig å kunne forutsi retningen og 
styrken på vinden, må skytter opparbeide evnen til å 
sikte på alle mulig punkter rundt om på skiven med 
selvsikkerhet. Bueskytteren kan også flytte sitt sikte 
inn, eller ut, to, tre eller fire omdreininger, deretter 
kan "ut av senter" sikting gjøres slik at pilen treffer 
senteret på målet. På denne måten får skytter 
opplæring på sikting i mange retninger og de vil ikke 
føle seg urolig når siktekornet ikke er i senteret av 
skiven. Dette trener også opp bueskytteren til å holde 
en nøyaktig retning på kraften. Selv når det ikke 
blåser kan peking og sikting på forskjellige steder 
rundt på skiven gjennomføres.

12.3.3 Utvikle en følelse av enhet og retning ved..
           ekspansjon i "ut av senter" sikting
Samtidig med at peking med siktet på ulike punkter 
på målet blir gjort og selv om skytterens "pilgruppe-
mønster" er i "sentrum" på skiven, bør retningen i 
ekspansjonen være i en direkte linje til plasseringen 
av "ut av senter"-posisjonen på skiven. Det bør være 
en samspillsfølelse mellom retningen på ekspansjon 
og siktepunktet.

12.3.4 Relasjon mellom "ut av senter"-sikting og
           fullføringen
Når det blåser, er det viktig bueskytteren opprett-
holder kraftlinjen ved ekspansjon. Hvis kraftlinjen 
ikke blir vedlikeholdt, vil buearmen starte å riste og 
følelsen i retningen på kraften kan mistes. Følgelig 
vil buearmen kollapse ved slippgjennomføringen og 
skytteren får en tendens til å miste kontrollen over 
buearmen. Denne uønskede bevegelsen kan ødelegge 
skytterens utførelse og rytmen i konkurransen blir 
ødelagt. Bevegelsene på buearmen når det blåser, kan

være svært livlige. Bueskytteren bør opprettholde en 
nøyaktig og kontinuerlig følelse av retningen i øktene 
på en normal trening.

12.3.5 Tilpasning av endringer i ekspansjonstiden
Generelt har de fleste skyttere en tendens til å vente 
mens det blåser og når det er en pause i vinden skytes 
det raskt. Dette er den mest ideelle metoden og godt 
kjent av de fleste bueskyttere. Men grunnen til at det 
er viktig å tilpasse seg vinden og øve på disse 
situasjonene, er at bueskytteren bør være forberedt på 
de verste forholdene til enhver tid. Hvis en bueskytter 
bare har 10 sekunder igjen på klokken og fortsatt har 
en pil å skyte, vil det bare være én sjanse til å sette 
opp riktig og skyte, det er ikke tid for en ny sjanse. 
Selv om det ikke er noe vind, bør bueskytteren øve 
slik at balanse og retning på ekspansjon ikke kan bli 
ødelagt selv om de med vilje øker ekspansjonstiden. 
Og omvendt, bueskytteren kan godt øve på å redusere 
ekspansjonstiden under treningen. Under en lag-
konkurranse, hvis bueskytter nummer 1 og/eller 
nummer 2 forsinker sin skyting, vil dette redusere 
tiden etterfølgende bueskytter har til å skyte og det 
må dermed skytes raskere, kanskje noe utenfor ens 
normale skyterytme. For å forberede denne 
sannsynligheten bør bueskytteren gjennomføre flere 
treningsøkter med varierende tidsforhold som 
forberedelse til slike situasjoner.

12.3.6 Oprettholde balansen i ekspansjonen
Under vindfulle forhold varierer kanskje balansen i 
ekspansjonen ganske mye sammenlignet med skyting 
på stille dager. Grunnen til dette er at bevegelsen på 
legemet forårsaket av vinden forlenger tiden av 
ekspansjonsforløp som i sin tur fører til at skytteren 
sliter med å holde siktet på et gitt siktepunkt. I løpet 
av denne tiden bør ikke bueskytteren gjennomføre 
ekspansjon ved kunstig tilført kraft dvs. ved hjelp av 
muskler som normalt ikke brukes til å gjennomføre 
ekspansjonen, eller ved å krølle på fingrene til 
strenghånden for å få klikkeren til å bli aktivert. Selv 
om tiden for ekspansjonen forlenges, bør bue-
skytteren kunne beherske holdingsbalansen slik at et 
godt skudd blir gjennomført, hvis holdingsbalansen 
ikke blir vedlikeholdt, kan skuddet bli ødelagt.

Hvis en skytter føler eller merker en endring i 
forholdet mellom høyden på buearmskulderen og 
pilen, sammen med en "noe som helst" bevegelse fra 
den presatte posisjon av brystet, bør de kontakte 
trener for å få hjelp i situasjonen før noen uønskede 
problemer utvikles.
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12.3.7 Skape evnen til å bedømme vindforholdene
Når vinden blåser ved en treningsøkt, er den vanlige 
praksisen for skytteren å sikte på senteret av skiven 
og deretter flytte på siktet for å kompensere avviket 
som skyldes vinden. Dette er ikke en god praksis; i 
denne situasjon vil det være bedre for bueskytteren å 
sikte "ut av senter" under skytingen og dermed få 
pilen til å treffe senteret på skiven. Under en 
konkurranse er det ikke tid til å øve på flytting av 
siktepunkt til andre steder rundt på skiven, skytteren 
må bedømme nøyaktig før skyting av pilen og må 
deretter stole på at pilen vil treffe senteret på skiven. 
Under normal treningstid bør bueskytteren gjøre seg 
klar på viktigheten av å utvikle evnen til å bedømme 
hvor mye det skal siktes "ut av senter" i ulike 
vindstyrker og værforhold og de bør bestrebe seg på 
å utvikle denne evnen.

12.3.8 Observasjon og informasjonsinnhenting
           om vindforholdene på en idrettsplass 

før man tar del i en konkurranse.
Mange bueskyttere og trenere er interessert i å få 
informasjon om vindretningene og stryken på den 
idrettsplassen hvor den neste konkurransen skal bli 
holdt. En god indikasjon når en er på konkurranse- 
området, er å se på værflagget eller flagg som kan 
flagre i nærheten og beregne deres bevegelser med 
henblikk på styrke og retning. En annen indikasjon 
på hvordan været vil påvirke pilflukten får man ved å 
se på andre skytteres pilflukt i løpet av oppvarmings-
pilene. En god trener samler mye informasjon fra 
mange mennesker om området før konkurransen 
begynner. Det er mange forskjeller, avhengig av 
sesong og / eller utlegget av idrettsbanen. I noen 
større prestisjekonkurranser, som for eksempel OL, 
er det ekstra stands eller strukturer oppmontert. Man 
kan kjenne området eller kanskje selv konkurrert der 
før. Nye bygninger eller strukturer vil kunne ha en 
effekt på vindforholdene om det skulle begynne å 
blåse under arrangementet. Noen ganger kan 
vindretningene forandre seg; dette vil være mest 
merkbart ved sesongmessige endringer. Med hensyn 
til en større konkurranse, som OL, bør treneren 
observere vær og vindkjennetegn ca en måned før 
konkurransen og velge et lignende område for 
treningen. I løpet av denne treningsøkten er det 
nødvendig å ha banen utlagt på feltet slik at vind-
retningen vil være lik den vindretningen som den 
kommende større konkurransen vil ha. I løpet av 
denne treningen vil det også være nødvendig å endre 
retningen på skytingen tifeldig, slik at bueskytteren 
kan bli godt forberedt på uforutsette endringer i vind-
retningen under konkurransen. Årsaken til dette er at 
v

ved noen anledninger kan vinden endre retning helt 
plutselig. Det er lurt å observere alle elementer som 
kan måle, eller indikere, vindretning eller forhold og 
velg det som gir mest pålitelig informasjon å referere 
til.

12.3.9 Hva bør øves på under den åpne
           treningstiden
Bestemme plasseringen på "ut av senter" siktingen, 
klassifisert av avstanden.

Ved å bregne styrken og retningen på vinden 
klassifisert av øyeblikket.
Observere pilflukten hos andre bueskyttere og 
vurdere eventuelle avvik.
Kontrollere driften på værflagget eller på flagg i 
nærheten.
Se på andre skyttere for å se om de rister eller 
skjelver som følge av vinden.
Rådfør deg med andre lagmedlemmer og trener 
om styrken på vinden.
Foreta sammenligninger av værforholdene på 
treningsfeltet og konkurransefeltet.
Gjøre observasjoner verørende vindforholdene på 
konkurransefeltet som vil bli brukt til finalene, 
kanskje skivene plasseres på midten, eller til 
siden, av baneområdet.

Skytteren bør heller observere og reagere på vinden, 
enn å konsentrere seg om pilflukten under den åpene 
treningsøkten.

12.3.10 Referanse til andre bueskytteres 
pilflukt på en konkurransepå en 

Når det blåser er det god praksis å vise til pilflukten 
hos andre bueskyttere. Dette kan være svært nyttig, 
spesielt når værflagg endrer retning eller vaiingen på 
flaggene endrer i intensitet. Det kan også være svært 
nyttig under en lagkonkurranse at bueskytterne som 
skyter først bestemmer seg etter å ha vurdert denne 
informasjonen, hvor langt utenfor sentrum det bør 
siktes slik at pilen treffer i senter på skiven. De andre 
lagmedlemmene kan deretter se hvor den lander i 
målet og kan gjøre beregninger for egen del når de 
skyter. Hvis en skytter står på skytelinjen å prøver 
deretter å beregne hvor det skal siktes, vil sinnet 
introdusere mange konflikter og hans bedømmelse 
kan bli uklart. Men omvendt, hvis bueskytteren har 
beregnet hvor det bør siktes før de kommer på 
skytelinjen og vinden da endrer retning og styrke vil 
de enkelt kunne beregne nytt siktepunkt.
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12.3.11 Råd fra en bueskytterkamerat eller
             lagets trener under treningstiden
I løpet av en normal trening for lagkonkurransen, bør 
bueskytterene ikke gi råd til hverandre om hvor det 
skal siktes, selv ikke treneren bør gi råd. Dette er 
fordi hver bueskytters utstyr og energien i skuddet vil 
være forskjellig og derfor vil siktepunktene variere. 
Imidlertid kan andre bueskyttere eller lagmedlemmer 
formidle verdifull informasjon dvs. selve pilflukten 
sin. Hvis en bueskytter ser pilflukten til en av sine 
kolleger, kan beregninger gjøres for å hjelpe seg selv 
i avgjørelsen om hvor de selv bør sikte.
Denne praksisen vil utvikle en følelse av samhørighet 
selv om tankene er forskjellig, og reduserer 
bedømmelseskonflikten. Og rytmen i konkurransen 
vil ikke bli ødelagt.

Når vinden blåser vil en pil ikke fly i en rett linje til 
målet, så en bueskytter kan bli betydelig bekymret 
psykologisk. Derfor er det godt å øve på billedlig 
opplæring ved å "se bilde" i tankene som visning av 
en pil når den flyr gjennom vinden, men som likevel 
treffer senteret av skiven.

12.3.12 "Tenkt seg" trening

12.3.13 Tilpasninger til kortvarige endringer i
vindretningen

Hvis bueskytingens treningsfelt er stort nok og om 
det er trygt å gjøre, er en god treningshjelp å ha en 
matte i hver ende på treningsfeltet. Bueskytteren kan 
skyte sine piler mot en matte og henter dem; og bare 
snu seg og skyte sine piler tilbake igjen til den andre 
matten. Dette vil ha en effekt for skyting i konstante 
endringer på vindretning og andre værforhold.

12.3.14 Valg av riktige klær for skyting i vind
Når du velger klær for skyting i vind, er det viktig at 
ingen del av klærne, dvs. kragen eller ermene etc. 
hindrer eller påvirker strengbanen. Noen ganger kan 
lyden av at ermene flagrer ha en ugunstig effekt på 
skytterens konsentrasjon og forårsake degradering i 
kvaliteten på skytingen. Bueskytteren skal forberede 
seg på vind og velge en klestil for konkurransen som 
har blitt grundig testet i vindfulle forhold i forkant 
av konkurransen.

12.3.15 Valg og trimming av utstyret
I sterk vind er det mulig stillingen på siktet, siktingen 
og utvalget av tilbehør vil ha en virkning på 
trimmingen av utstyret. Vekten på pilspissen, fjær-
type og størrelse, utformingen på pilen etc. er direkte 
knyttet til god pilflukt i tillegg til bueskytters ytelse. 
Også vekten på buen og valget av stabilisatorsystem 
har en direkte betydning når du skyter i vind og 
bueskytter må kanskje vurdere et endringsvalg for en 
bestemt anledning. Spesielt bør det tas hensyn til 
kompatibilitet og trimming av plunger og retningen 
på vinden skal være grundig kontrollert for å sikre en 
effektiv og jevn drift.

12.3.16 Forberedelser, rette på og øve før og etter
             en konkurranse under vindfulle forhold
Når vinden blåser blir bueskytterens oppmerksomhet 
på holdningen distrahert. Derfor skal bueskytteren 
øve og konsentrere seg om sin holdning kort tid før 
konkurransen begynner, også etter konkurransen er 
over skal bueskytteren øve på korthold i kunsten å 
produsere en god holdning. Dette er fordi han bør 
være forberedt til neste konkurranse. Det er mange 
tilfeller og situasjoner hvor kroppen "glemmer" en 
"følelse" veldig lett og blir vant til en ny og noen 
ganger feil kroppsposisjonering. Det er mange og 
ulike metoder for å rette opp denne situasjonen. Det 
kan synes å være komplisert, men skytteren bør ikke 
tenke på det som komplisert. Med god trening kan 
bueskytteren konstruere en sedvanlig og 
reproduserbar handling som er raskt oppnåelig hvis 
tidsforløp mellom å produsere feil og korreksjonen 
ikke er for lang.
Under en konkurranse blir mange endringer gjort 
ubevisst. For mange år siden så vi et tilfelle der en 
bueskytter, Jin Ho Kim (for tiden professor ved 
College of Korean Physical Education) som selv om 
hun "ut av senter"-siktet kunne vi observere at når 
vindretningen endret på seg, endret kroppsbevegelsen 
hennes seg også og dermed endret kropps-
posisjoneringen på seg. Dette var mulig på grunn av 
hennes strenge treningsrutine, i alle værforhold. Det 
viktigste punkt for bueskytteren er å øve i vind. 
Bueskytteren vil da respektere den, ikke være redd 
for den og får da skapt en følelse av overbevisning på 
at vinden alltid vil hjelpe deg.

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no
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Innhold:

Standard bue-divisjonen ble introdusert av WA for å 
tillate medlemsforbund uansett land og nivå av 
teknisk og økonomisk utvikling å engasjere seg i 
idretten bueskyting med lave kostnader og med 
utstyr som var relativt enkelt.

Trenersynspunkt for standard bue

Standard bue som er definert for konkurranse i WA's 
regler, er buetypen som blir kjøpt av flest bueskyttere 
som sin første bue og som sådan bør den ikke bli 
oversett i utviklingen av bueskytteres grunnleggende 
innlæring av skytestil og teknikk.
Fordi Standardbuen er grunnleggende og uten noen 
ekstraordinære vedheng, kan bueskyttere konsentrere 
seg om trenerens utviklingsstrategi uten problemene 
forbundet med kompliserte tilleggsenheter påmontert 
buen.
Buevekten bør nøye tas hensyn til og bør bli holdt på 
en vekt som bidrar til bueskytterens evne til å korrekt 
kontrollere buen sin. En for tung opptrekksvekt vil 
hindre bueskytteren å lære den riktige grunnleggende 
skyteteknikken.
Begrensningene på disse buene bør tas hensyn til og 
bueskyttere som bruker dem bør oppmuntres til å 
skyte på avstander som passer deres evne. Kortere 
avstander vil tillate bueskyttere,  ved hjelp av disse

Finjusteringen av dette utstyret er begrenset av tillatt 
påmontert enhet for konkurranse og bør, for ikke å 
forvirre bueskytteren, holdes til det grunnleggende. 
Eneste finjusteringen som kreves, er grunnleggende å 
justere nockmerke, angrepsvinkel og strenghøyde. 
Vær også sikker på at pilene som er valgt har riktig 
stivhetsgrad (spine). Se beskrivelse lenger ut i denne 
modulen.
En standard bue bør ikke oppgraderes med mer 
kompliserte enheter før bueskytters grunnleggende 
skyteteknikk er etablert som fast mønster. For å 
unngå forvirring bør trener anbefale innføringen av 
enheter med ett om gangen i stedet for påmontering 
av to eller tre nye elementer samtidig.
Ettersom de fleste bueskytterene begynner sin 
bueskytingsutvikling med Standard bue bør de bli 
trenerveiledet ved hjelp av tilgjengelig informasjon 
som er å finne i "Håndbok for nye bueskyttere". 
Informasjonen som finnes i den håndboken vil gjøre 
det mulig for treneren å kunne gi bueskytteren 
grunnleggende og påbyggende bueskytterferdighet.
Trenerveileding av en bueskytter med dette utstyret 
vil gjøre det mulig for bueskytterne å utvikle de 
grunnleggende ferdighetene som kreves for å kunne 
tilegne seg høyere kompetansenivå uten å bekymre 
seg om utstyrsproblemer.
Trenerne bør oppfordre bueskytterne til å øve med en 
Standard bue til deres skyteteknikk har utviklet seg 
til et nivå hvor deres grunnleggende ferdigheter har 
blitt innøvd og har god repetering.
Introduksjonen av konkurranse kan fremmes ved 
bruk av dette utstyret, ettersom det er en turnering og 
utmerkelser tilgjengelig som er i samsvar med den 
enkeltes evne (fjær og pil programmet).
Etterhvert som tiden går vil bueskyttere komme til et 
mellomnivå og en Standardbue vil ha utlevd nytten 
sin. Det vil da være på tide å vurdere å investere i 
oppgradert utstyr.

WA standard regler
Buen skal være av en enkel konstruksjon, enten en 
delbar type (med tre-eller metall midtstykke, men 
ikke være skyte-gjennom-typen) eller av ett-stykke 
konstruksjon. I begge buetypene vil lemmene være 
av tre- og/eller glassfiberkonstruksjon.

Buestrengmaterialet behøver ikke være av bedre 
spesifikasjon enn dacron.

buene til å kunne konsentrere seg om å tilegne seg 
det nødvendige ferdighetsnivå uten ekstra redsel for 
ikke å treffe målet.

Justering av en standard bue _______________ 10
Når introduseres skyting med klikker? ____ 7
Klikker ____________________________________________ 7

Streng ________________________________________ 3 
Fingerbeskyttelse __________________________ 3 
Buelengde _______________________ 3 
Stabilisering ________________________________ 4 
Pilhylle ______________________________________ 4 
Strenghøyde _________________________________ 5 
Buesiktet ____________________________________ 5 
Indikator for trekkontroll _________________ 5

WA standard bueutstyr _______________________ 3
WA standard regler ___________________________ 3
Trenersynspunkt for standard bue _________ 2
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Pilhyllen kan være av en enkel fleksibel eller stiv 
konstruksjon og den kan være ikke-justerbar. Et 
justerbart trykkpunk kan benyttes, men sjekk hva 
som står i regelverket. Slik at buen er godkjent og 
i samsvar med klassen utøver tenker å skyte i.
Enkel hørbar indikator (klikker) for trekkontroll 
kan anvendes.
Buesiktet kan være av enkel konstruksjon og må 
ikke inneha noe vertikalt spor, pinjong eller noen 
type mikrojusteringsskrue. Horisontale (sideveis) 
justeringer kan foretas ved bruk av en skruetype- 
regulering. Siktepunktet kan ikke være av typen 
fiberoptisk.
En hvilken som helst type stabilisator som brukes 
må være samsvarende med merknaden nedenfor. 
Vridningskompensatorer (TFC) må ikke brukes.
Pilene må ikke overgå spesifikasjonen av XX75 
eller tilsvarende og skal være av en tilsvarende 
prisklasse og ytelse. Nockene skal være av en 
enkel konstruksjon, enten konisk eller inntrykt i 
pilskaftet. Spissene skal være koniske eller ovale i 
form. Fjærene skal være av mykt plastmateriale 
eller av naturfjær.
Fingerbeskytter (tab) må ikke inneha noen form 
for ankringsplate eller lignende, ei heller noen 
form for hjelpeanordning til holding, opptrekk og 
slipp av strengen.
Kikkert, teleskop eller andre visuelle hjelpemidler 
må ikke brukes for å kunne se hvor pilene treffer. 
Skytebriller må ikke brukes.
Tilbehør som er tillatt inkluderer armbeskytter, 
brystbeskytter, bueslynge (finger- eller håndledd-
slynge), hofte- eller bakkekogger og buestativ. 
Fotmarkører skal ikke stikke mer enn 1 cm opp av 
bakken.

MERK: I WA´s klasse for standard bue må en 
komplett ustrenget bue med tillatt tilbehør 
(stabilisator enheten når fullt ut er montert i enhver 
retning) kunne passere gjennom et hull eller en ring 
på 12,2 cm i diameter ± 0,5 mm.
WA´s standard skyterunder består av 72 piler skutt i 
runder av tre piler på følgende distanser:

50 meter - 36 piler.
30 meter - 36 piler.
Skiven skal være 10 poengsoners, 122 cm skive. 
Benyttes på begge distanser.

WA standard bueutstyr

Strengen kan være laget av Dacron. Dette materialet 
er ikke stabilt. Det strekkes mye under bruk, derfor:

Buen bør strenges og få stå stille inntil strengen 
har strukket seg. Strenghøyden varierer inntil den 
har stabilisert seg.
Å la buen stå stille (pause) i fullt sollys vil strekke 
strengen en bemerkelsesverdig mengde og kan 
forandre hele bueoppsettet og dens effektivitet.

Fingerbeskytter
Bueskytteren bør bli oppfordret til å bruke en form 
for fingerbeskyttelse. Konstant opptrekking av buen 
uten fingerbeskytter vil føre til problemer med 
fingrene som vil kunne hemme fullføringsprosessen.
Til skiveskyting anbefales fingerbeskyttertypen 
"tab" fremfor "skytehanske".
Fingertab bør ikke strekke seg utover fingertuppene 
når fingrene er kroket på strengen.

Lengden på buen blir målt fra strengnocken på øvre 
lem rundt baksiden på buen og til strengnocken på 
nedre lemmen. Lengden buen har, bestemmer i stor 
grad strengens vinkel mot trekkfingrene og om det 
blir for skarp vinkel, vil det skape vanskelig streng-
slipp på grunn av klemming på fingrene eller at 
fingrene klemmer på pilen.

Buelengde

Det bestemmer også mengden av energi som er lagret 
på en gitt trekklengde, som bidrar til ytelsen av buen.
Forslåtte recurve buelengder til skiveskyting spenner 
seg fra 62 tommer til 70 tommer.

Trekklngde Buelengde
Opp til 25 tommer - 62 tommer

•	
•	
•	
•	

Streng
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Figur 1

•

Figur 2

25 til 26 tommer - 64 tommer 
26 til 27 tommer - 66 tommer 
27 til 28 tommer - 68 tommer 
over 28 tommer - 70 tommer.

Dersom en skytter med lang trekklengde bruker en 
kort bue, sett bort fra skaden som kan kunne påføres 
buen, vil strengvinkelen opprettet i fullt drag føre til 
klemming på fingrene og gjøre et rent slipp ekstremt 
vanskelig. På den annen side vil en bue som er for 
lang for en skytter, mest sannsynlig ikke nå sin fulle 
effektivitet. En lav utgangshastighet på pilene vil 
også resultere i en ganske høy kurve på pilbanen.

Stabilisering
På grunn av restriksjoner på stabilisator (i henhold til 
WA´s regler for standard bue), skal denne være 
begrenset til en liten vekt lavt på buen slik at buen 
tipper forover i stedet for bakover ved strengslippet.
Ekstra stabilisatorer vil øke vekten på buen. Dette 
klargjør bueskyttere til å bli vant til den ekstra vekten 
buen får når de oppgraderer sitt utstyr. En tyngre bue 
er lettere å holde stødig mens det siktes, den blir også 
mer stabil i slippet, ettersom det bidrar til å redusere 
effekten av strengrefleksen på buen; dessuten blir 
den mindre vabblete i vindfulle forhold. Ved bruk av 
stabilisatorer for skyting i standard buedivisjonen må 
man huske på at den ustrengede buen med alt 
påmonterte utstyr inkludert stabilisering skal kunne 
pasere gjennom et hull på 12,2 cm i diameter.

Ettersom pilhyllen og trykkpunktet ikke er justerbart, 
se etter at:

Hvis et enkelt trykkpunkt skal brukes, pass på at 
pilen er i senteret av trykkpunktet. Dette kan bli 
oppnådd ved å feste pilhyllen fullstendig i 
vertikal retning.
Se figur 1.

Trykkpunktet gjør så pilen peker omtrent en halv 
pil-bredde utenfor strengen når strengen er linjert 
i midten av buen.

Avhengig av hva slags midtstykke som benyttes, så 
vil pilhyllen kunne trenge en underliggende pute for 
å oppnå den nødvendige ikke-sentrerte innstillingen 
av pilen. Ut-av-senter posisjonen skal kompensere 
for effekten fra fingerslippet med strengrefleksen 
som vil dukke opp. Nybegynnere kan ha en tendens 
til å ha et mer eksplosivt slipp enn viderekommende 
bueskyttere som skal kunne frigi stengen jevnt 
(fullføring).
For å få en riktig ut-av-senter posisjon gjør følgende: 
først må du sjekke om buen er riktig senterjustert i 
seg selv. Med en linjal eller en strengvinkel måler du 
bredden på øvre og nedre buelem der den møter 
leminnfestingen. Dividerer med to og sett to merker 
på lemmen, ca 1-2 mm på hver side av det målte 
"midt-på" merket på hver av buelemmene.
Se figur 2.

Så setter du buen i en vertikal posisjon og legger på 
en pil; stå rolig ca en meter bakover fra strengen, 
lukk ett øye og se strengen ligge i mellom disse to 
merkene på hver lem. Nå og uten noen bevegelser, 
fokuser på pilspissen og se hvor den er plassert i 
forhold til strengen. For høyrehendte bueskyttere skal 
den høyre kanten av pilspissen være litt til venstre

Pilhylle
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kant av strengen; med andre ord: hele pilspissen bør 
være på venstre siden av strengen (vice versa for en 
venstrehendt bueskytter).
Se figur 3.

De fleste enkle pilhyllene som inkluderer en form for 
trykkpunkt og som ikke er i stand til å bli justert på 
noen måte, vil kunne bli montert og oppfylle kravene 
ovenfor.
Disse pilhyllene er laget av plastmateriale og dermed 
vil trykkpunktet slites av og bli tynnere og tynnere, 
noe som dermed vil redusere ikke-senter stillingen på 
pilen med tiden. Den delen av pilhyllen hvor pilen 
faktisk hviler, vil også få en slitegrop, som dermed 
tilsvarer et nockmerke som er for høyt etter noen 
måneder med intens skyting. Dette skjer spesielt når 
bueskytteren bruker de tyngre aluminiumspilene som 
er de eneste som er tillatt med standard bue.

Strenghøyde
Strenghøyden på en bue er distansen (målt vinkelrett 
på strengen) mellom streng og buegrepets dreiepunkt 
(pivotpunkt,den dypeste delen av buegrepet).
Endringer av lengden på en streng vil gi variasjoner 
på strenghøyden til buen. Forlengelse av strengen vil 
senke strenghøyden og vice versa, forkortes strengen 
vil strenghøyden øke.
Generelle anbefalinger som bueprodusenter har for 
strenghøydene er:

Buelengde Strenghøyde

66 tommer 
68 tommer 
70 tommer

8,25 til 8,75 tommer 
8,50 til 9,25 tommer 
8,75 til 9,50 tommer

Den beste strenghøyden for hver enkelt buelengde vil 
finnes et sted i mellom de anbefalte målene.
På et punkt mellom de anbefalte målene vil buen 
høres roligere ut og pilene vil gruppere tettere, det 
blir funnet å være den beste strenghøyden for buen. 
For å finne dette punktet må strenghøyden endres ved 
å variere på strenglengden, dette kan oppnås til en 
viss grad ved å øke eller minke på antallet tvinninger 
som en streng har.
Strenghøyden påvirker innledende horisontal bøying 
av pilen i den tidlige fasen av pilflukten, det vil endre 
på den dynamiske spine på pilen (se nedenfor under 
piler).

Buesiktet
Bruken av et enkelt buesikte vil gjøre det mulig for 
bueskytteren å få en jevn siktegeometri og dermed få 
en tettere gruppering av piler på matten. En kort 
sikteforlengelse kan brukes, men husk på at det må 
passere gjennom tidligere nevnte hull når det er 
montert.
Firkantmetoden for sikting anbefales brukt med et 
buesikte. Konsentrasjon på buesiktet alene vil ikke gi 
bueskytteren konsistensen som kreves, trener bør 
understreke viktigheten av:

En konsekvent ansiktsreferanse som gir bakre 
siktekorn: dvs. linjering av tuppen og bakenden 
på pilen i forhold til målet for å unngå vertikale 
avvik. En viktig faktor er tuppen av nesen og dens 
kontaktpunkt med strengen. På siden av nesen gir 
ikke en så korrekt siktegeometri, siden skytteren 
ikke alltid kan være sikker på at den samme delen 
(henviser til opp og ned stilling) av strengen 
berører samme delen på nesen; igjen vil høye og 
lave treff oppstå.
Strenglinjering: dvs. linjering av strengen på den 
samme posisjon på buen for hver pil, for å unngå 
horisontale avvik.

Høyre- og venstrebevegelsene med hodet vil føre til 
variasjon av strenglinjeringen.

Indikator for kontroll av trekklengden
En "sjekke-draglengden-indikator" er en enhet som 
monteres på buen for å indikere til bueskytteren at 
alle piler trekkes til forutbestemt og fast lengde.
Innføring av en slik indikator for tidlig i bue-
skytterens utvikling vil hemme fremgangen. Den bør 
ikke monteres på buen før skytters skytestil er 
utviklet til nivået hvor skytter er i stand til 
konsekvent øking av bakoverspenningen under og 
etter siktefasen i en skytesekvens.
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Med indikator for draglengden får bueskytteren en 
garanti for at pilene alltid har blitt trukket tilbake 
den samme lengde. Ifølge den fysiske loven som her 
vises i en "kraft - trekning" kurve, blir samme 
energimengde overført til pilene på et gitt slipp 
punkt ved hvert skudd.
Se figur 4.

Det skraverte området viser hvor mye energi som er 
lagret i buen.
På grunn av tyngdeloven vil pilfluktbanen dermed 
bli lik ved hvert skudd. Dette er spesielt viktig når 
man skyter lengre avstander og er en forutsetning for 
å få høye poengsummer.
Se figur 5.

Pilens startlinje

Pilflukt banen

Siktelinjen
Pilflukt banen sitt 

høyeste (midtre) punkt Pilflukt banen
om skutt i vater
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Hørbar klikker for å sjekke draglengden
En hørbar indikator kjent som klikker, er en metallbit 
ca. 1/4 tomme (6 mm) bred som er festet til sikte-
vinduet foran pilhyllen på en slik måte at det tillates 
at pilen blir plasert under klikker samtidig som den 
blir nocket på strengen.
Ved fullt drag økes ryggens bakoverspenning til et 
hørbart "klikk" kommer når klikkeren treffer buens 
midtstykke, det skjer når pilen er trukket vekk under 
den. Klikkeren indikerer at pilen har blitt trukket til 
riktig draglengde dvs. riktig draglengde er oppnådd. 
Forsiktighet bør utøves så ikke en bruker den hørbare 
klikkeren som en slippindikator "trigger" hvis ikke 
sikteprosessen er fullført.
Omtenksomhet bør også utøves ved monteringen av 
klikkeren på buen for å sikre:

At det ikke er nedoverrettet trykk som utøves på 
tuppen av pilen når den trekkes langs undersiden 
på klikkeren.

Klikkeren bør ideelt sett monteres så nær en vertikal 
posisjon som mulig for å unngå ekstra press på pilens 
spiss forfra.
Se figur 7.

Ikke riktig Riktig

Dens spenning bør være sterk nok til å skape et godt 
hørbart "klikk", men ikke så stort at pilen trykker inn 
trykkpunktet for dermed å redusere angripsvinkelen 
til pilen.
Sideveis press fra klikkeren bør heller ikke være 
overdrevent, men sterkt nok til å muliggjøre hørbar 
indikasjon på at ønsket trekklengde er oppnådd.

Denne typen klikker sikrer at ryggens bakover-
spenning økes på tidspunktet for fullføringen.

Fordelen med klikkeren er at det optiske systemet i 
kroppen får det lettere gjennom hørbar kommando. 
Et kritisk punkt i skytingen med en klikker er å holde 
siktekornet inne på midten av skiven og ha alt annet 
klart på det tidspunktet klikket kommer.

Hvordan skyte med en klikker: når det gjenstår et par 
centimeter til bueskytteren kommer til fullt drag skal 
bevegelsen på bakoversvingen til strenghånden gå 
saktere, samtidig gå på med økende bakoverspenning 
i ryggen og finne referansepunktet i ansiktet og den 
korrekte sikteprosedyren, som sluttføres av umiddel-
bart slipp av strengen når "klikket" høres. Bue-
skytteren skal "avslutte jobben til klikkeren" gjennom 
å få en kontinuerlig og jevn bevegelse i fullt drag og 
klikket bør være kommando for bueskytteren til 
umiddelbart slipp av strengen.

Når bueskytteren begynner å bruke klikker bør han 
først mestre sin teknikk på konstant draglengde. Først 
bør de skyte på en matte fra fem meter for å bli vant 
til lyden av klikkeren, så skal skytteren være i stand 
til å gjøre et kontrollert slipp. Med trener kan 
skytteren prøve å skyte med lukkede øyne og 
konsentrere seg om:

Konstant timing,

Kontinuerlig øke bakoverspenning i ryggen, og

Kontinuerlig bevegelse på strenghånden også etter 
selve slippet (dynamisk slipp).

Spesiell oppmerksomhet bør utvises så bueskytteren 
ikke starter "saging" under klikkeren (for- og bakover 
bevegelse på pilspissen) eller "fryser" (ikke noe mere 
bevegelse i det hele tatt) eller "stoppe og starte", dvs. 
å komme til en visst punkt å stopper helt - for deretter 
fokusering på sikte - og så starter deretter oppdraget 
igjen for de endelige millimeterne før klikkeren 
utløses.

Når introduseres skyting med klikker?
Anbefalingingen er forskjellig; noen sier så tidlig som 
mulig. Andre sier, bare etter at bueskytteren har fått 
etablert en god skyteteknikk. Dersom en skytter har 
besluttet å gå videre med Recurveutstyr bør det 
oppfordres til å bruke klikker så tidlig som mulig for 
å bli vant til det, for å se det som et naturlig tilbehør 
for

11114444



World Archery Norway Trenerhåndbok nivå 28

a)

•

•

•

•

•

b)

•
•
•

for en jevn fullføring og en hjelp til å få den samme 
draglengden og dermed lik pundvekt.
Det kan ta en god stund før bueskytteren blir vant til 
å få alt riktig til når klikkeren "går". Tester har vist at 
jo kortere reaksjonstiden er etter klikket, jo jevnere 
går slipphånden bakover som en naturlig følge av 
slippet. For å forbedre reaksjonstiden er det en god 
idé å drive ekstra treningsopplæring i andre idretter 
som bordtennis eller badminton.

Bruk av klikker kan være en spesiell bonus for 
skyttere som er "hurtigskyttere". De er faktisk 
tvunget til å gå videre med sin bakoverbevegelse av 
slipphånden og må komme til solid fullt drag ellers 
"går" ikke klikket.

For å få riktig klikkerposisjon må bueskytter henvise 
til riktig draglengde og selvfølgelig må alle pilene ha 
samme lengde. Få bueskytteren til å trekke en pil og 
merk stoppunktet i forhold til siktevinduet ved fullt 
og komfortabelt drag; denne prosedyren bør gjøres 
først med lukkede øyne og så må det gjentas noen 
ganger for å være sikker på at korrekt posisjon er 
funnet. Vær oppmerksom på at hvis en bueskytter 
ennå ikke har praktisert svært ofte og skulder-
regionen ennå ikke er fullt ut tilpasset denne 
sportslige innsats, eller når en trener juniorer som 
ennå ikke er fullt ut utviklet, kan klikker posisjonen 
variere som følge av underutvikling på skulderen og 
øvre brystområdet.
Hvis klikkeren ikke er riktig plassert kan bueskytteren 
etablere dårlige vaner:

Hvis klikkeren er for "nærme" bueskytter kan han;

Lene seg bakover,
Utvikle spenning i strengfingrene,
Skifte mellom høyt og lavt grep periodisk for å få 
ekstra draglengde,
Roterer buearmens albue så den kommer inn i 
strengbanen,
Ikke komme gjennom klikkeren i det hele tatt.

Hvis klikken er for "langt unna" skytteren kan de; 
Tilegne seg høy buearm skulder,
Møte strengen med hodet,
Unngå å bruke ryggens bakoverspenning.

Piler
Hvordan finne riktig drag- og pillengde
Ifølge AMO (American Manufacturers Organization) 
bestemmes "standard" draglengdemålet av avstanden 
fra strengen (eller bunnen av sporet til nocken) til 
(pivotpunktet) rotasjonspunktet (det dypeste punkt) 
på buegrepet ved fullt drag, pluss (for å kompensere 
gjennomsnittlig utforminger på midtstykket) 1 ¾ ".
For å finne skytters individuelle draglengde kan man 
benytte enten en "måle-bue" med meget lett dragvekt 
(ca. 10 lbs), eller en elastisk streng. La bueskytteren 
gjøre et fullt oppdrag sammen med en pil med full 
lengde på strengen, slik at han får et komfortabelt 
fullt oppdrag som praktisert før, og buen er så lett at 
inntatt posisjon kan opprettholdes. Stå ved siden av 
buen og merk direkte på pilen posisjonen til fremre 
kant av midtstykket, dette vil da være denne ene 
bueskytterens draglengde. Når pilene skal kuttes, må 
klikkerposisjonen og lengden på pilspissen tas med i 
betraktningen. Derfor er det en god idé å kontroll 
merke "målet" på pilen, for å vise deg riktig klikker 
posisjon.
For å få gode og pålitelige målinger anbefales det å få 
bueskytteren til å lukke øynene og gjenta prosedyren 
et par ganger.
Det er viktig at alle pilene har samme lengde for å 
opprettholde en konstant draglengde i forbindelsen 
med en klikker. Ulike lengder vil føre til variasjoner i 
pundvekten, noe som vil føre til ulike treff på skiven; 
dermed også store gruppéringer på skiven.
Pilene bør matches buen med henvisning til passende 
"Shaft Size Selection Chart". Disse diagrammene vil 
kunne matche skytterens buevekt og draglengde for å 
muliggjøre korrekt pilfunn.

Hva betyr XX75?
XX75 er en sylindrisk aluminiumstube med spesial 
legering og leveres i forskjellig størrelse, som berører 
forholdet til utvendig diameter og veggtykkelse. Den 
bakre enden av røret er konisk redusert for tilpassing 
til nocken, hvor en nock av enkel konstruksjon kan 
limes på. Det er også mulig å få tak i andre typer piler 
i forskjellige farger og forskjellige spine.
Spine er en måling for stivheten i en pil. Som vi har 
strengen liggende i første fingerledd ved oppdrag av 
buen og ved fullt drag "ruller" strengen, mer eller 
mindre, over fingertuppene i fullføringen. Dette gjør 
at strengens foroverbevegelse ikke vil være i en rett 
linje, men i en linje som tilsvarer en sinuskurve som 
nocken følger og den bevegelsen gjør så pilen bøyes 
lik bevegelsen til en slange.  Denne flexingen pågår

Hvis klikkeren er for "langt unna" skytteren kan 
han;
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igjennom hele pilflukten til den treffer matten. For å 
få en riktig pilflukt trenger vi å ha en tilpasset flexing 
(eller riktig stivhet) av pilen.
Se figur 8.

Bøying av pilen under den innledende fasen av sin flukt. 

Figur 8

For å finne riktig spine til et spesifikt bue-oppsett er 
det mange diagrammer eller dataprogrammer på 
markedet som kan bidra til den riktige avgjørelsen 
om hvilke pilspine som bør velges.
Ved måling av pilspine til en pil på 29 tommer. 
Beregnet dreiepunkt er en 1/2 tomme inn fra hver 
ende (spine målinger har utgangspunkt i 28 tommer) 
og en vekt på 880 gram (1,94 lbs) hengt opp midt på 
pilskaftet. Et måleur måler bevegelsen fra vatret 
posisjon på pilen til posisjonen med vekten hengt på. 
Denne målingen beregnes i 1000´del av en tomme 
for å gi den statiske spinevurderingen på denne 
spesielle pila. Dvs. en pil som bøyer seg 1/2´del av en 
tomme (0,5 tomme) vil ha en statisk spine måling på 
500 og en pil som bøyer seg ¾´del av en tomme 
(0,75 tomme) vil ha en statisk spine måling på 750.
Vær oppmerksom på at noen av de mindre pilskaft 
diameterne kan bli målt i 26 tommer i stedet for i 28 
tommer. Dette vil avhenge av hva slags piler som er 
kjøpt og hva produsentens spesifikasjonen tilsier.
På noen piler kan du se et nummer som '1816' eller 
'2115' etc. Dette tallet vil være en del av spine 
(stivhetens) identifikasjonssystemet og betyr at '1816' 
pilen har en ytre diameter på 18/64´del av en tomme 
og har 0.016 tomme veggtykkelse, eller '2115' pilen 
har en ytre diameter på 21/64´del av en tomme og 
0,015 tomme veggtykkelse. Vi bør huske på en ting: 
pillengden i utvalgstabellen inkluderer ikke spissen i 
lengden, men er avstanden fra bunnen av nocken og 
til det fremre avkuttede snitt på pilskaftet.
Det er interessant å merke seg at å øke draglengden 
med en tomme har omtrent samme effekt som å øke 
buevekten med to til tre pund; ytterligere beregninger 
kan enkelt gjøres på tidligere nevnte dataprogrammer 
uten å kjøpe nytt utstyr.
Mange av utvelgelsesskjemaene for pilskaft "Arrow 
Selection Chart" er formulert for moderne Recurve- 
buer, med standard 7% foran midten på pilskaftet 
"FOC (front of centre)"  spisser for aluminiumskaft,

fast flight streng og fingerslipp. For den litt reduserte 
effektivitet av en dacronstreng, som vi må bruke i 
standard buedivisjonen kan vi trekke fra 3-5 lbs fra 
selve dragvekten av buen for å velge riktig pil.
Hvis vi skal velge mellom to ulike pilspine bør vi ta 
noen fakta i betraktning: Normalt anbefaler vi å velge  
stivere spesielt når vi forholder oss til ungdommer 
som fysisk ennå ikke er fullt og helt utvokst eller med 
nybegynnere som vi forventer vil ha en økning av sin 
dragvekt på grunn av lengre draglengde når deres 
ferdigheter forbedres; det er lettere å kompensere for 
en over-spined pil enn for en under-spined pil. I slike 
tilfeller bør det tas i betraktning at pilens veggtykkelse 
har betydning for vekten på pilen og dermed kan en 
tung pil kreve en høyere pilbane enn en lettere pil 
skutt på samme distanse. For innendørs skyting vil 
ikke denne faktor være av en så stor betydning, men å 
skyte på en avstand som 50 meter bør avgjørelsen på 
pilvalget være påvirket av denne kunnskapen.

For konkurranse må alle piler være av samme type og 
utstyrt med identiske fjærer og nocker. Pilene skal 
merkes på skaftet med bueskytters navn eller initialer.
Vi har allerede lært hva spine på en pil betyr; dette 
har å gjøre med det statiske spine, som bare er et mål 
i og for pilens evne til å bøye seg. Det dynamiske 
spine innebærer flere faktorer som oppstår under 
slippet og pilflukten:

Pil-lengden; jo lengre pil, jo mykere virker pilen 
ved lik buevekt.
Strenghøyden;

med strenghøyde på den øvre spesifikasjons-
grensen er lemmene på buen mer "komprimert"; 
derav er buen sterkere. Samtidig vil pilen 
forlate strengen på et tidligere stadium; som gir 
redusert arbeidskraft.

med en lavere strenghøyde vil spennet på 
lemmene til buen være mindre "komprimert"; 
derav blir buen lettere. Samtidig vil pilen sitte 
lengre på strengen før den forlater den; som gir 
økt arbeidskraft.
Dette endrer på den dynamiske spine i den 
utstrekning at med den nedre strenghøyden vil 
pilen generelt oppføre seg som om den var 
stivere på grunn av redusert buevekt som betyr 
at en gruppe med like piler vil ha en tendens til 
å treffe mer på venstre side av skivesenteret og 
barskaftet (se grunninnstilling på neste side) 
treffer mer til venstre for fjærede piler for 
høyrehendte bueskyttere (og høyre for venstre 
hånds bueskyttere).
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Figur 9

90°

5 – 6 mm

Figur 10

Spissvekt: jo høyere spissvekt er jo mer "foran 
senter av pilskaft" senteret blir midtpunktet på 
pilskaftet (foran senter = balansepunktet på pilen), 
som betyr at pilen reagerer mykere.
Fjæringen: desto tyngre fjærer, desto mer beveger 
balansepunktet seg mot den bakre enden av pilen 
som resulterer i en stivere pilreaksjon.
Passformen til nocken ved nockpunktet (fast eller 
løst): om pilen har en ganske trang passform på 
strengen, vil den ikke løsne fra strengen rent og 
vil til en viss grad vise en stivere reaksjon. Men å 
endre tykkelsen på et nockpunkt er ingen måte å 
korrigere for feilaktig spine.

Justering av en standard bue
Selv om det er flere restriksjoner vedrørende tillatt 
tilbehør for skyting med en standard bue, er det ikke 
begrensninger i henhold til WA´s regler for bruk av 
grunnleggende justeringsmetoder for å få så høy 
score som mulig.
Den grunnleggende justeringsprosedyre for skyting 
med standard bue og aluminiumpiler er barskaft test.
Normalt sett skyter vi med fjærede piler; fjærene er 
nyttige og nødvendige for å stabilisere pilen under 
flukten så snart som mulig etter at den forlater buen. 
Barskaft testen viser mulige avvik fra ønsket pilflukt 
som vil bli kompensert av fjærene. Dette er ikke bare 
dårlig ytelse av pilen; de bremser ned pilhastigheten 
og skaper dermed en høyere pilbane og til slutt 
skaper det større gruppéringer av piler på en bestemt 
avstand.
I første omgang er plasseringen av nockpunktet 
svært viktig. Et foreslått utgangspunkt er å ha nock-
punktet satt slik at bunnen på pilen er ca 5 mm 
høyere enn vinkelrett på strengen i forhold til pil-
hyllen. Fest strengvinkelen på strengen med 
strenghøydemåledelen lett hvilende ovenpå pil-
hyllen. Fest et "klemme-på" nockmerke ca. 5 mm 
over 0 på skalaen.
Se figur 9.

Første trinnet er å finne det riktige nockpunktet for 
den enkelte bueskytter: la skytteren skyte noen 
fjærede piler på en avstand på ikke mer enn 18 meter. 
Deretter skytes minst to ufjærede piler (barskaft) med 
siktet alltid på det samme punktet. Dersom de 
ufjærede pilene treffer høyere enn de fjærede, er 
nockpunktet for lavt og bueskytteren bør flytte 
nockmerket litt opp, omtrent en halv millimeter. 
Fortsett å prøve inntil korrekt resultat er oppnådd. 
Dersom de ufjærede pilene treffer lavere enn de 
fjærede er nockmerket for høyt og nockmerket skal 
flyttes ned. Omtrent en halv millimeter, deretter 
prøv igjen. Fortsett til riktig resultat er oppnådd.
Se figur 10.

Den verste situasjonen er å ha et for lavt nockpunkt 
ettersom pilen vil presse mot pilhyllen og retningen 
blir forandret oppover når pilen forlater buen og 
dermed skapes en orm-lignende pilflukt med "opp og 
ned"-bevegelser kalt "bølge". For å få bekreftet at 
nockpunktet ikke er for lavt, skal barskaftet treffe 
omtrent en tomme lavere enn gruppen av fjærede 
piler på kort avstand. Det bør også huskes at på grunn 
av strekking i dacronstrengen igjennom treningsøkten 
eller konkurranse vil strenghøyden bli lavere, dette 
vil påvirke forholdet mellom nockpunktet og pilhylle, 
så husk å rejustere strenghøyden.

Det neste trinnet i denne testen er å sjekke venstre- og 
høyretreff på barskaftet i forhold til gruppen med 
fjærede piler. Vi bruker igjen en avstand på ikke mer 
enn 18 m til denne testen. En over-spinet pil vil ha 
barskafttreff til venstre for de fjærede (vi kaller det 
"for stivt" for en høyrehendt skytterer). Se figur 11. 
Under-spinet pil vil treffe mer til høyre. Dette er "for 
mykt" for en høyrehendt bueskytter. Se figur 12. For 
venstrehendte bueskyttere blir det motsatt. Som en 
tommelfingerregel anbefaler vi at gapet mellom 
gruppen av fjærede piler og barskaft ikke er mer enn 
3 - 4 tommer (7,5 til 10 cm) på 15 - 18 m avstand.
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Den generelle anbefaling er at barskaftet på 18 m 
avstand bør være, på en matte med 40 × 40 cm skive, 
innenfor en linje fra scoresoner ti til åtte og i kl. 8 
retning (for venstrehendte bueskyttere fra scoresoner 
ti til åtte og i kl. 4 retning).
Hvis testen gir oss en litt over-spinet (for stiv) pil har 
vi flere virkemidler for å kompensere for dette. Uten 
å kjøpe et annet sett med mykere piler; vi kan bruke:

Tyngre spisser.
Lettere eller kortere fjærer.
Lengre piler (husk klikkerposisjonen). 
Øke dragvekten.
Øke strenghøyden.
Bruke en streng med færre kordeler.

Hvis mulig flyttes det på pilhyllens trykkpunkt (for 
høyrehendte bueskyttere: litt mer til høyre), ut i fra 
hvor mye utsparing det er gjort for siktevinduet, noe 
som normalt sett er mer på et metall midtstykke (og 
dermed bedre justerbart med metall midtstykke).
Råd i motsatt retning er mulig for litt under-spinede 
piler. Ordet "litt" er i fet skrift ettersom en pil som er 
en kategori over- eller under-spinet ikke kan 
kompenseres med endringene som nevnt ovenfor. 
Med slike piler vil bueskytteren få "fiskehale"- 
vingling (høyre-venstre bevegelser) under pilflukten.
Når det riktige oppsettet er funnet med barskaft 
testen kan bueskytteren gå videre med en mer 
endelig

endelig justeringsprosedyre, som vil være den 
variable avstand eller "gå-bakover-metoden".
Sett opp et siktepunkt på et stykke papir ca 7,5 cm i 
firkant, 20 cm fra toppen på matten. Deretter settes 
merker på bakken i 5 meterstrinn fra 20-50 meter fra 
matten. Om nødvendig sett opp en nummer to matte 
som plasseres foran og lener seg på matten som er på 
stativet. Dette vil gi bueskytteren mulighet til å skyte 
fra en større avstand og få produsert et mer nøyaktig 
resultat. Husk å feste matte nummer to.
Bueskytteren setter siktet på sitt 20 meter siktemerke; 
gjennom hele justeringsprosedyren skal ikke 
siktet flyttes på. Stå ved 20 metermerket og skyt 3 
piler på pappbiten på matten, flytt bakover til 25 
metermerket og skyt ytterligere 3 piler, flytt bakover 
til 30 metermerket og skyt ytterligere 3 piler. Pilene 
kan hentes etter behov, men før de blir fjernet fra 
matten må senter av hver pilgruppe merkes av med en 
skivepin, liten papirlapp eller lignende.
Fortsett bevegelsen bakover og skyt til linjen med 
pilmerker når bunnen av matten, dette vil normalt sett 
være en skyteavstand på 40 til 45 meter, avhengig av 
buens effektivitet.
Etter at hele prosessen er gjort. Kobler du linjene av 
skive-pinnene eller små papirplater som markerer 
senter av hver pilgruppe, med en ny enkel linje fra 
topp til bunn. Nå kan det være forskjellige bilder på 
matten enn vist nedenfor, dette vil gi oss viktig 
informasjon.
Se figur 13. 11114444
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Fortolkning av målingene:
B: Hvis pil-linjen følger en senterlinje er det ideelt.

A: Denne "ut av senter" posisjon bør bli korrigert; for 
høyrehendte bueskyttere bør trykkpunktet på 
pilhyllen flyttes til høyre, eller bruk tyngre spisser 
i pilene. Hvis linjen ikke kan korrigeres, kan det 
være nødvendig å få et sett med mykere piler.

Denne "ut av senter" posisjon bør bli korrigert; for 
høyrehendte bueskyttere bør trykkpunktet på 
pilhyllen flyttes til venstre, eller bruk lettere spiss 
i pilene. Hvis linjen ikke kan korrigeres, kan det 
være nødvendig å få et sett med stivere piler.

C:

For venstrehendte bueskyttere vil bevegelsene være 
motsatt. Uansett bør ikke en bueskytter nøle med å 
gjøre en slags "ultra-fin" justering på sitt bueoppsett. 
I disse tilfeller er det "prøv- og feilmetode" som 
gjelder.

Det kan prøves en endring på strenghøyden innenfor 
velkjente rammer, ulike fjærer, tyngre (for eksempel 
smelte bly inn i spissens skaft) eller lettere spissvekt, 
lengre eller kortere piler, tyngre stabilisator og så 
videre. En viktig regel som aldri bør glemmes er: gjør 
bare endring på én ting om gangen! Hvis ikke, vil 
man få en blanding av informasjon uten noen fordel i 
det hele tatt og så huske på at én endring av 
bueoppsettet behøver ikke vise sin effekt etter tre 
piler, men det kan ta lengre tid, muligens først etter 
en hel dag med praksis. Det er viktig å gjøre notater 
om hva som har blitt endret; notatene bør registreres/
arkiveres for å få en oversikt over hva som er gjort. 
Ut fra kunnskapen vi har så langt, eksperimen-
teringen kan følge en helt logisk rute.
Selv innenfor de heller begrensede muligheter vi har, 
er en rekke endringer eller justeringer mulig.

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no
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Innhold:
I. Introduksjon _______________________________ 2
II. Det kardiovaskulære systemet ________ 2
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I. Introduksjon
Et spekter av beslektede faktorer spiller en rolle i en 
bueskytters skyting. En av disse faktorene er referert 
til som, "fysiologiske bestemmende faktor" som er 
med på å bestemme utførelsen av bevegelsene som 
utføres i bueskyting. Fysiologiske krav i en aktivitet 
avhenges på tre grunnleggende elementer av sporten 
som utøves på et gitt tidspunkt; nemlig:

Fysio-mekaniske bevegelsesmønstre som blir 
involvert,
Spesifikk utført muskelaktivitet,
Intensitet, frekvens, volum og varighet involvert i 
konkurranse eller trening.

Det er viktig at treneren forstår de fysiologiske krav 
for en turnering eller på treningen; i form av arbeidet 
tid, intensitet, tid og varighet på hvile, for å kunne 
definere ferdighetselementene på en bestemt skytter 
og selve bueskytingen.
Denne modulen forklarer grunnleggende om 
fysiologielementene og kan hjelpe trenere med å 
konstruere relevant trening som kreves i 
opplæringen, både for bueskytteren og aktiviteten.
Bueskyting er beskrevet som en statisk idrett som 
krever generell og spesifikk styrke og utholdenhet, 
helhetlig og i overkroppen. Å skyte en pil inkluderer 
noen spesifikke bevegelsesmønstre. Disse mønstrene

forekommer i samme rekkefølge hele tiden, på tross 
av tretthet. Selv om bueskyting ikke ser ut til å være 
svært fitnesskrevende, viser tette undersøkelser at 
både trening og konkurranse krever og trenger en 
viss  grad av lang tid med konsentrasjon og med noe 
evne til styrke, utholdenhet og postural finkontroll. 
Under nasjonal eller internasjonal konkurranse er 
bueskytteren tvunget til å skyte over 75 skudd på en 
dag. Hvor en kvinnelig bueskytter bruker 15-16 kg 
og en mannlig bruker 18-20 kg kraft hver gang buen 
spennes. Det utgjør for kvinner minst 1125-1200 kg 
og for menn 1350-1500 kg kraft i en enkelt dags-
konkurranse, på en intermitterende måte, mot en 
motstander og under svært stressende omstendighet. 
Det er derfor en svært krevende aktivitet for visse 
muskelgrupper og evnen til god utførelse under 
ethvert miljømessig forhold, enten det blir utført 
innendørs eller utendørs og forutsatt like forhold.
Derfor er det viktig at treneren forstår grunn-
leggende fysiologi for muskelkontraksjon og styrke-
utvikling for både skytingen og posturale utførelser; 
utholdenhet, innen repeterende skyting og lang-
varige konkurranse- og treningsøkter. Energi-
utvikling er viktig både for aerob og anaerob arbeid, 
for å forklare styrke- og utholdenhetsegenskaper.
For å forstå grunnleggende innhold i utholdenhet 
ved bueskyting; må treneren ha kunnskap om det 
kardiovaskulære systemet, aerobic energiutvikling 
og energikilder som er nødvendig for slik aktivitet 
under trening og/eller konkurranse. For å kunne 
utøve drakraft på strengen og skyvekraft på buen, i 
bestemt postural posisjon, som kan sammenlignes 
noe med "lyd teknikk". Treneren må forstå hvordan 
actin og myosin filamenter oppfører seg under og i 
handlingspotensiale av å trekke seg sammen for å 
utvikle muskelaktivitet. Denne korte, men relativt 
intensive type uttrykk for styrke, krever også litt 
energi til muskelkontraksjon. Det er derfor viktig for 
treneren å forstå den energetiske bevegelsen som 
styrer bueskyting.

II. Det kardiovaskulære systemet
Det kardiovaskulære systemet består av hjerte, 
lunger og blodkar. Fysiologiske responser av hjerte-
karsystemet er av primær betydning for å bestemme 
ytelse under langvarig fysisk arbeid. Integrasjon av 
kardiovaskulær funksjon koordineres i hjertesenteret 
som ligger i medulla av hjernestammen. Det senteret 
er ansvarlig for hjertefrekvens, slagvolum og blod- 
fordeling gjennom hele kroppen via nervestimulans 
og hormonelt engasjement. Hjertefunksjonen er 
veldig mye under kontroll av psykologisk stress så 
vel som ved økt fysisk aktivitetsnivå.
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Maximal HF = 220 – Alder

7% Arterier, Kapillarer

Figur 1: Distribusjon av blod i kroppen

I løpet av korte, intermitterende eller kontinuerlig 
jobbing er blodet den viktigste faktoren for å bringe 
oksygen, hormoner, næringsstoffer, ta med varme 
som er overflødig og andre nødvendige elementer 
for innsatsen. Normalt i et individ er det omtrent 5-6 
liter blod hos menn og 4-5 liter hos kvinner og det er 
ikke nok for å fylle alle blodkar samtidig. Derfor er 
det en rasjonell fordeling av blod, som blodårene og 
nervesystemet selv regulerer. I henhold til arbeids-
situasjonen på organene, blir blodet ledet av 
vasodilatasjon eller vasokonstriksjon (utvidelse eller 
innsnevring av blodårene) prioritert i henhold til 
arbeidet i organer og muskler under jobbingen eller 
hvile, som kalles blodgjennomstrømming. Fig. 1 
viser den normale fordelingen av blod i noen av de 
vesentlige organer. Det  kardiovaskulære systemets 
komponenter er derfor meget viktig, spesielt under 
langvarig innsats.

Det er noen grunnleggende terminologier som en 
trener bør vite for å forstå det grunnleggende 
konsepetet som fører til anvendelse av begreper. De 
er:

Hjertefrekvens (HF): Hjertefrekvens er mengden 
av slag hjertet utfører i henhold til hvile eller 
arbeid på ett minutt.
Slagvolum (SV): Slagvolum er mengden blod 
som pumpes ut av hjertet i hvert slag eller 
sammentrekning.

Minuttvolum (MV): Minuttvolumet refererer til 
volum av blod som pumpes ved hver ventrikkel i 
hjertet per minutt. Normalt for en person er MV 
ca 5 l/min -1 (liter per minutt) under hvile og kan 
øke til 40 l/min -1, under intensiv trening.

Hjerne

Lunge Lunge

9% Lunge

64% Vener

7% Hjerte
13% Arterier

Derav,     MV = HF x SV Minuttvolum 
bestemmes   av   hjertefrekvens   og   slagvolum

Til sammen gir hjertet og blodårene ikke bare selve 
livet, men det fysiologiske grunnlaget til all aktivitet 
og evnen til å arbeide og opprettholde aktiviteten i 
en gitt varighet (Figur 1). Under omtrent alle typer 
av oppgaver innen aktivitet er det svingninger i HF 
som hjelper effektivt til å opprettholde blodtrykket 
innen sirkulasjonssystemet. Økning i HF øker SV 
som forbedrer MV og forsyner arbeidsmuskelatur 
med viktige forsyninger av oksygen og substrat, 
som er drivstoffet til muskelkontraksjon.
I likhet med andre muskler vil hjertet også svare 
positivt på regelmessig mosjon. Trening øker 
hjertets evne til å trekke seg sammen med stor kraft, 
som forbedrer det kardiovaskulære systemets evne 
til å fordele blodet via forbedret kapillært nettverk. 
Disse tilpasningene bidrar i utøverens evne til å 
foreta kontinuerlig jevn øvelse. Dette blir svært 
viktig i mange idretter, for varigheten på treningen 
eller konkurransen. I bueskyting for eksempel er det 
viktig å ha utholdenhetstrening eller konkurranse 
utførelse uten tegn på tretthet eller tap på kvaliteten 
i bueskytters skuddutførelse.
Som et resultat av effektiv trening på hjertefunksjon 
er større MV, forbedret SV og lavere HF for en gitt 
intensitet på en øvelse eller innsats. Redusert stress i 
det kardiovaskulære systemet som helhet og på HF, 
vil øke stabiliteten og siktestødigheten i løpet av 
skytingen. Dette fordi lav HF øker sannsynligheten 
for slipp av pilen mellom to hjerteslag; i tillegg til 
økt arbeidskapasitet hos en skytter.
Maksimal HF hos en idrettsutøver og på hvilket nivå 
maksimal HF under treningen av en gitt biomotor-
evne og intensiteten på treningen som gjennomføres 
er viktig. Selv om utøverne varierer i maksimal HF 
og treningen reduserer oppnådd maksimal HF verdi, 
for gjennomsnittsbefolkningen vil den maksimale 
HF kunne beregnes ved ligningen under:

Det har blitt registrert at for hvert år av aldring er 
det en tendens til reduksjon i maksimal HF med et 
hjerteslag. Imidlertid bør det ikke glemmes at de 
som er involvert på toppnivå av trenere og er klare 
på intensiteten i treningen, at det bør tas hensyn til 
individuell variasjon i HF for riktig intensitet på 
treningen.
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Figur 2: Faktorer som påvirker arbeidskapasitetens utholdenhet 

Figur 3: Energi for muskelkontraksjon

Maks HF Maks SV Capillar tetthet

(Hb); %SaO2

Maks (Ca-Cv O2)Maks CO

Maks VO2 %VO2 maks 
ved gitt LT

HB:           Hemoglobin
%SaO2:     Oksygenmetning andel på blod
Ca-Cv O2: Arteriovenøs oksygen forskjell
LT:           Lacteta Thresold; et gitt nivå av blodlaktat

 (dvs. 2 mmol–2 eller 4 mmol–1)

Oksidative 
Enzymer 

Arbeidsnivå 
(eller ytelse)

Arbeidshastighet 
ved gitt LT

Arbeid- 
innsatsfordeling

Komponentene i kardiovaskulær funksjon er svært 
viktig innen aerobisk kapasitet og kraft. Figur 2 gir 
et bilde av hvordan det kardiovaskulære systemet 
påvirker ytelsen og utfallet på treningens 
utholdenhetsevne.

III. Bioenergetikk
Levende organismer trenger energi i fortsettelsen av 
å være levende, og til jobbinnsatsen. Avhengig av 
intensitet, varighet, mengden av muskler som 
brukes, og hvilken form musklene som brukes i 
arbeidet har, er typen og mengden av nødvendig 
energi forskjellig. Avhengig av nivået på energi-
kravet, finnes det tre grunnleggende systemer, for å 
forsyne energi til musklene som arbeider. 
Intensiteten og varigheten på aktiviteten bestemmer 
hvilket energisystem som blir benyttet, figur 3.

Målet til energisystemene er å resyntisere energirik 
phosphagen kalt adenosine trifosfat (ATP). Dette er 
den eneste biokjemiske substans som gir den 
nødvendige energien til muskelen for kontraksjon 
ved splitting til uorganisk fosfat (P) og adenosin 
disfosfat (ADP). Umiddelbart den ATP initierte 
sammentrekningen tilføres energi, vil de tre 
energisystemene gi energi for å resyntisere ATP for 
påfølgende splitting for påny å gi energikilde til 
muskelsammentrekning og arbeid. Avhengig av 
intensiteten og varigheten av muskelarbeidet, vil 
hastigheten på energiproduksjonen være diktert og 
bestemt av energisystemet. Dermed vil en hvilken 
som helst trening forutsette energiforsyningen og 
det er forskjellige energileveringsystemer som 
energiforsyner kraft og kapasitet og avhenger av 
intensitet og varighet på innsatsen. Som trener bør 
du derfor være i stand til å utarbeide en optimal 
treningsplan og energiforsyningen må være godt 
forstått.
Intensitet og varighetselementer på øvelsen er den 
avgjørende faktor for energisystemene som benyttes.

Energi til kontraksjon

ATP
ATP fase

ADP + Pi + Energi

Muskelkontraksjon



Figur 5: Energiproduksjon og relative bidrag av energi 
ved ulike energisystemer
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Figur 4: Energi for muskelkontraksjon 
ved ulike energisystemer
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Oksygensystemet

ADP + Pi ATPATP syntese

ATP ATP fase ADP + Pi + energi

Muskelkontraksjon

Når man vurderer konkurransepreget og treningens 
karakter av bueskyting, med skuddspredning og med 
ulike former for aktive og passive former av hvile, 
er forståelsen på energiproduksjon mer viktig. Tre 
typer energisystem er navngitt som; 1) Phosphagen 
system, for noen også omtalt som alactic anaerob 
energisystem eller fosfokreatin eller ATP-CP 
system; 2) laktat eller glykolyse system, som også 
kalles laktisk anaerob energisystemet; og 3) oksygen 
systemet, også kalt aerob energisystem. Figur 4 
viser samtlige bidrag i de tre energisystemer under 
intensivt arbeid.
Kraft og kapasitet i hvert energisystem er forskjellig. 
Hvert energisystemet har sine fordeler og ulemper. 
For eksempel gir Phosphagen systemet umiddelbar 
energi til svært toppede og raske bevegelser. Som 
for eksempel korte spurter og/eller korte handlinger 
med styrke, for eksempel bruk av styrke på strengen 
når buen spennes. Men selv om det gir rask energi 
som varer fra noen få sekunder og opp til 8-10 sek. 
ved maksimal eller submaksimal innsats, er det 
svært kortvarig.

På den annen side har laktat energisystemet lengre 
varighet for rask innsats, som langløp, roing eller 
repeterende bevegelser som varer i 30 til 45 sek. ved 
maksimal eller submaksimal intensitet. Dette energi- 
systemet har lengre utholdenhet, men energi- 
produksjonen gjennom en tidsenhet er mindre enn 
sammenlignet med Phosphagensystemet. Til tross 
for det faktum at denne typen innsats er begrenset 
innen bueskyting, er det viktig at noen øvelser 
gjøres innenfor omfanget til dette energisystemet, 
for å motstå utmattende belastning innen spesifikke 
bevegelser. Oksygensystemet, også kalt det aerobe 
system, er det mest utholdende, men den minst raske 
energileverandøren blant de tre systemer. Det har 
derfor den høyeste kapasiteten i forhold til mengden 
av energi som produseres til ATP resyntesen, men 
har den laveste effekten i forhold til å gi hurtig 
energi (tabell 1).

Maks kraft 
(kcal.dk-1)

Maks kapasitet 
Total kcal

ATP-CP

Anaerob glykolyse

Aerob
(Kun glykogen)

Tabell 1: Kraft og kapasitet på tre Energisystemer

1. Phosphagensystemet
Phosphagensystemet leverer energi uten behov for 
oksygen og produksjon av melkesyre. Muskelen har 
et begrenset forråd av ATP, sammen med en annen 
energikilde som ligner ATP kalt kreatinfosfat (CP). 
Begrenset ATP som lagres i muskelen får støtte av 
CP for resyntese av ATP i hurtig arbeid. Lageret av 
CP er svært begrenset, men er i stand til å gi meget 
rask energi for resyntese av ATP (figur 5, figur 6).
Begrenset lager av ATP og CP i musklene tvinger 
energisystemet til å fungere i opp til 8-10 sek. ATP 
lageret varer i ca 2 sek. og mengden av CP bidrar i 
ytterligere 6-8 sek. gjennom hurtig og maksimal 
innsats. Under alle omstendigheter må tilført energi 
i muskelkontraksjon og innsats bli gjennom ATP 
nedbryting.  ATP nedbrytingen blir støttet av CP, og

Treningsvarighet

Grunnleggende fysiologi for bueskyting 5
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Muskelkontraksjon

ADP + Pi     ATP
ATP Syntese

CP   C + P + Energi
ATP Syntese

ATP  ADP + Pi  + Energi
ATP fase

Figur 6: Fosfat System (CP)

ADP + Pi     ATP
ATP Syntese

ADP     ADP + Pi + Energi
ATP Synthase

ADP + Pi     ATP
ATP Syntese

ATP  ADP + Pi + Energi

CP     C + P + Energi

C + P     CP

H2O + CO2

H2O + CO2 Energi

Glykogen + O2

Frie Fettsyre  + O2

Protein + O2 H2O + CO2

denne syntese og nedbrytingen skjer ved utbruddet 
på en hvilken som helst aktivitet. Dette systemet er 
derfor svært viktig for å få satt i gang en aktivitet, 
enten det er med lav eller høy intensitet og ved høye 

intense bevegelser som sprint, hopp, raskt oppdrag, 
skyving og lignende tilføres ulike typer kraft- eller 
makt applikasjoner.

Figur 7: Gjenvinningen av phosphagen under hvile

Muskelkontraksjon

Muskel lagere

Muskel lagere

Etter nedbryting og utmattelse av CP i muskel 
lageret, er resynteseprosessen også veldig rask. 
Resyntese av høyenergi fosfater (ATP + CP) etter 
innsatsen etterfyller beholdningen i løpet av få 
minutter. Omtrent 70% av phosphagens etterfylles 
på 30 sek. og 100% på 3-5 minutter (figur 7).
Dermed vil trening ved Phosphagensystemet bli 
kort, eksplosivt og begrenset i antall repetisjoner og 
vekselvis med lange hvilepauser for etterfylling av 
phosphagens. Etterfyllingen eller gjenvinningen av 
phosphagens imøtekommes av oksygensystemet, 
gjennom syntese av glykogen, frie fettsyrer, eller 
under spesielle forhold, ved nedbryting av proteiner.
Ikke bare kort, rask og kraftfull innsats, men også 
utholdenhetstrening. Minst tre ganger per uke og 
over 6-7 måneder, har positiv effekt i å øke 
muskelenes ATP og CP lagrer med opp til 50%. 
Denne økningen i muskelens lager hjelper utøveren 
til å ha bedre kapasitet for aktiviteter som varer opp 
til 10 sekunder. Sprint type korte, kraftfulle og raske



ADP + Pi     ATP
ATP Syntese

Glykogen  CO2 + H2O + Energi
ATP Syntese

ATP  ADP + Pi + Energi
ATP Syntese

treninger øker muligheten for musklene til rask 
nedbryting av phosphagen for hurtig frigjøring av 
energi og rask resyntese av phosphagen ved å øke de 
enzymer som er ansvarlige i disse prosessene. Begge 
typer av treninger vil derfor ikke bare øke ATP og 
CP lageret, men øker også hastigheten på prosessen 
med å gjenoppbygge ATP og CP. Økt ATP og CP 
tilpasning og forbedret enzymaktivitet kan bare skje 
gjennom godt utformet utholdenhet, styrke- og 
krafttreninger av bueskytteren. Disse tilpassningene 
av treningen gjør det mulig for bueskytteren å skyte 
like skudd mer gjentagende og øker kapasiteten til 
trening og utvikler mindre trøtthet på slutten av 
treningsøkten.

2. Laktatsystemet
Normalt foretrekker menneskekroppen å bruke 
oksygensystemet for å produsere energi til alle 
funksjonene i kroppen, herunder muskelarbeid. 
Imidlertid, dersom nivået på muskelarbeid øker og 
passerer det punktet hvor det aerobe energisystemet 
ikke er i stand til å produsere nok energi for å holde 
tritt med innsatskravet, vil det anaerobe eller laktat 
energisystemet begynne å produsere og bidrar med 
energi til innsatsen. Bidraget eller mengden på 
energiproduksjonen avhenger av intensiteten og 
varigheten på øvelsen og evnen det aerobe energi- 
systemet har til å produsere energi under en slik 
intensitet på øvelsen. Laktat energisystemet er 
derfor et ytterligere energisystem, begge bidrar i 
Phosphagensystemet, i tilfeller av høy intensitet på 
en øvelse som varer mer enn 8 til 10 sek. og/eller for 
å produsere ytterligere energi for å møte kravene på 
innsatsen. I tilfelle aerobe energisystemet ikke er i 
stand til å produsere en slik energimengde ved en 
ønsket innsatsmengde, imidlertid på grunn av treg 
reaksjon i aerobe energisystemet, til tempo og krav i

utøvelsen, med likhet til Phosphagensystemet vil 
laktat energisystemet også bidra til energibehovet 
for innsatsen helt fra starten på øvelsen, om det er 
lav eller høy intensitet. Involveringen av laktat 
energisystemet i produksjon av energi under slike 
betingelser, vises ved produksjon av melkesyre som 
følge av nedbryting av glykogen i fravær av 
oksygen i cellen (figur 8). Økning av laktat på 
cellenivå under anaerob arbeid, endrer surheten i 
cellen, noe som er en indikasjon på muskeltretthet. 
Etter et visst nivå av surhet, avhengig av individ og 
treningsnivå, avtar de kjemiske reaksjonene drastisk 
og tvinger utøveren til å sette ned tempoet eller 
stoppe helt opp, tilstanden kalles acidose. Stølhet er 
et typisk kjennetegn ved acidose. I noen idretter som 
mellomdistanseløping, roing og sykling der laktat 
energisystemet hovedsakelig brukes, blir utøverne 
ofte møtt med acidose. Økning av blodlaktatnivå er 
en indikasjon på anaerob tilførsel av energi og 
mangel på aerob energisystem, til et gitt nivå av 
intensitet på innsats. Økningen av melkesyre kan 
være 20 ganger høyere enn hvilenivået og komme 
godt over 20 mmol / l nivået i enkelte tilfeller.
Som forklart ovenfor, er høye nivåer av laktat- 
akkumulering årsaken til acidose i og rundt muskel-
cellene som igjen endrer reaksjon og mekanisme i 
cellen. En av de mekanismer som alvorlig forstyrres 
av denne endringen i cellen er den aerobe enzym-
aktiviteten som gjør at en aerobe energiproduksjon 
ikke er i stand til å fungere. Som et resultat av dette, 
er utholdenhetskapasitet på muskelcellen redusert. 
Hvis denne type arbeid blir repetert uten til-
strekkelig hvile mellom øktene i treningen, påvirkes 
det aerobe energisystemet og derfor blir kapasiteten 
på utholdenhet hos utøver hemmet i en viss periode 
eller overtreningstilstand kan utvikles.

Muskelkontraksjon

Melkesyre

Figur 8: Laktat energisystemet

Grunnleggende fysiologi for bueskyting 7
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75-80 65-70

75-78 65-70

55-60 48-52

48-52 40-45

45-50 40-45

------ 40-45

50-55 45-50

39-51 34-42

40-45 35-40

I nærvær av høyt nivå på melkesyre i cellen blir 
dannelsen av CP også forsinket. Noe som igjen 
reduserer muligheten for løping eller høyt nivå på 
utøvelse av styrke med god dyktighet og kontroll på 
bevegelsen. Under slike forhold er derfor innsats av 
bueskytesteknikk eller ferdighet ikke anbefalt.

Denne melkesyretilstanden ikke bare forsinker 
reaksjonene og mekanismene i muskelceller, men 
skader også celleveggene som fører til lekkasje fra 
muskelcellen til blodet. Denne tilstanden fører til 
endringer i blodet. Etter tunge treningsøkter som en 
indikasjon på tretthet og muskelcelleskader, er det 
høye målinger av verdier på UERA, creatin kinase, 
aspartate og alanine aminotransferase i blodet. 
Normalisering av denne tilstand kan ta opptil 1 til 4 
eller 5 dager, etter avslutningen på treningen. Når en 
tung treningsøkt er over vil kroppen eliminere 
halvparten av laktatet på 15 - 25 minutter i en passiv 
hviletilstand. Omtrent 90-95% av det akkumulerte 
laktat fjernes etter ca. en time. Etter en tung 
treningsøkt blir akkumulert laktat fjernet på en mye 
raskere måte om det innsettes en lett treningsøkt for 
hvile eller gjenvinning i stedet for fullstendig hvile.

Laktat energisystemet bruker bare muskelglykogen 
for energiproduksjon til ATP resyntesen. Ved høy 
laktattilstand i muskelcellen, kan glykogen ikke 
benyttes og denne tilstanden reduserer returbruken 
av fett som energisubstrater. Uten bruk av glykogen, 
kan ikke fett bli metabolisert i celler som energikilde.

Typisk laktattrening kan starte fra korte avstander 
som 100-800 metersløp eller 20 sekunder opp til 3-4 
minutter med svært intensive treningsøkter. Trening 
i området fra 20 til 45 sekunder er mer dominant 
avhengig av laktat energisystemet og mindre på 
aerob energiproduksjon. Når tiden er økt til opp mot 
3 til 5 minutter av tung innsats, blir bidraget fra 
aerob energiforsyningen økt med nesten 50%. Med 
unntak for svært spesifikke treningsøkter, er bruken 
av laktat dominerende treningsinnhold i bueskyting 
svært begrenset.

Derfor anbefales ikke teknikktrening når melkesyren 
i blodet overskrider nivået 6-8 mmol/l. Høye verdier 
av laktat øker risikoen for muskelskader. Det blir 
derfor anbefalt forsiktighet på restituerende trening 
som blir tatt etter laktat dominerende treninger.

3. Oksygensystemet
Oksygensystemet som også refereres til som aerob 
energisystemet, er det fysiologiske grunnlaget for 
utholdenhetsytelsen. Bueskyting er en eksepsjonell 
aktivitet som er avhengig av aerob energisystem og 
re

regnes som en utholdenhetsaktivitet. Imidlertid viser 
ikke bueskyttere et typisk behov for aerob kapasitet 
og kraft som en maratonløper, langrennsløper eller 
en fotballspiller (tabell 2). Men utholdenhetsevnen 
som er beskrevet for bueskytteren er svært kritisk i 
henhold til suksess som bueskytter og har derfor 
grunnlaget for at utholdenhetsevnen bør være godt 
forstått av treneren.
Oksygen eller aerob energisystemet er en evne til å 
prosessere næringsstoffene i nærvær av oksygen. 
Med andre ord, evnen energisystemet har til å 
produsere energi fra karbohydrater, fett og proteiner 
i nærvær av oksygen under hvile og aktivitet. 
Sammenlignet med de to andre energisystemene er 
oksygensystemet relativt en ikke-tidsrelatert måte å 
produsere energi til innsats. Under normale forhold 
vil kroppen utnytte karbohydrater og fett, som 
hovedenergikilde og under sult og under langvarige 
øvelsesøkter er forholdene avhengige av proteiner. 
Når det gjelder energi, er fettdepoet nesten en 
ubegrenset energikilde, forutsatt at gjennom 
treningen blir metabolismen tilpasset utnyttelsen av 
fett. Karbohydrater blir konsumert som sukker, 
stivelse og glukose og lagres i leveren og musklene 
som glykogen og blir lett benyttet av kroppen som 
en kilde til energi. Lageret av glykogen i leveren og 
musklene er relativt begrenset og under intens aerob 
innsats, er kilden til å gi omtrent 2000 kcal 
tilstrekkelig til å vare i 60 til 90 minutter. Det er 
interessant å merke seg at også den melkesyre som 
produseres under anaerob innsats, også anvendes 
som substrat i likhet med glykogen og ved aerob 
energisystemet i muskler, lever og hjertemuskelen. 
Dette er den grunnleggende mekanismen for å fjerne 
melkesyren fra de virksomme musklene og det 
sirkulerende blodet (figur 9).

Maks oksygenopptak 
(ml.kg-1.dk-1)

Mann Kvinne
Sport

Maratonløping

Langrenn

Fotball

Tennis

Turn

Rytmisk turn

Seiling

Bueskyting

Skyting
Tabell 2: Maksimalt oksygenopptak i forskjellig sport
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Figur 9: Eliminering av melkesyre (Cori syklus)

Figur 10: Oksygen eller aerobenergisystem og ATP 
resyntese ved nedbryting av substrater

Oksygen eller aerob energisystemet er det mest 
økonomiske energisystemet i forhold til de andre to 
systemene. Kroppen foretrekker vanligvis å bruke 
aerob energisystemet. Fra økonomiskt synspunkt, er 
tendensen for kroppen å bruke fett som energikilde, 
siden denne kilden til substrat gir den høyeste 
mengde av energi for resyntese av ATP per molekyl 
av substrat. Imidlertid, når intensiteten på arbeidet 
blir meget kritisk, for eksempel kjører raskere eller 
arbeider hardere for å vinne, foretrekker organismen 
drivstoff som gir høyere energi per liter oksygen. I 
dette tilfelle er glykogen en bedre kilde til energi for 
å gi høyere mengder energi i resyntesen av ATP 
(fig. 10). Derfor, ved lav intensitet på arbeid, har 
mekanismen en tendens til å bruke frie fettsyrer i 
større prosentandel i forhold til glykogen, ettersom 
tilgjengeligheten av oksygen ikke er kritisk. 
Ettersom frekvensen eller intensiteten på arbeidet 
øker, forskyves forholdet mellom utnyttelse mot 
glykogen som et resultat av kritisk tilgjengelighet på 
mengden av oksygen til energiutvikling. Økningen i 
aerob kapasitet øker bruken av fett i organismen. 
For en utholdenhetstrent idrettsutøver og for en gitt 
intensitet på arbeid, vil utnyttelsen av fett som 
energikilde økes. Derfor er utøverne i stand til å 
holde en mye høyere treningsintensitet på grunn av 
karbohydratsparende effekt i treningen. Glykogen 
som en kilde til energi ved mye høyere belastninger, 
begrunnes økt fettutnyttelse av kroppen. Maksimalt 
oksygenforbruk eller VO2 max er en indikator på en 
utviklet utholdenhetsevne hos en idrettsutøver. 
Evnen til å utnytte en større prosentandel av VO2 
max ved en gitt verdi, er en god indikator på 
utholdenheten. Max VO2 verdier kan økes opp til 50 
prosent ved å trene.
Under alle forhold foretrekker organismen å bruke 
oksygensystemet, siden det er mer økonomisk og 
har mer kapasitet for produksjon av energi i  ATP

resyntesen. Imidlertid som nevnt i Phosphagen og 
laktatsystemene har oksygensystemet begrensning i 
dens kraft til å gi energi til en hel tidsenhet. Hvis 
den nødvendige mengde energi for en gitt tid og 
intensitet overskrider kraften av aerob systemet 
(tabell 1), vil det anaerobe energisystemet gi det 
ekstra behovet for energi til muskelarbeid. Videre 
vil aerob systemet også fungere med levering av 
oksygen til cellene, innenfor mitokondrier der aerob 
nedbryting av substrater foregår (Figur 10).
For økt innsatsnivå, trenger aerobe energisystemet 
ekstra mengde oksygen for å dekke forhøyet nivå av 
energi til ATP resyntese. Imidlertid, avhengig av det 
forhøyede nivået og intensiteten på innsatsen, har 
den ekstra mengden av oksygen som skal leveres 
forhøyet nivået av HF, sirkulasjon og transport av 
oksygen til cellene. Disse mekanismene er ikke i 
stand til å imøtekomme tempoet i innsatsen 
umiddelbart og de mangler tempo. På grunn av 
forsinkelsen er den aerobe energiproduksjonen ute 
av stand til å oppfylle nødvendig energibehov og 
forhøyet ekstra energi

Grunnleggende fysiologi for bueskyting 9
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I 55-65 60-70

II 66-75 71-75

76-80 76-80

III 81-90 81-90

IV 91-100 91-100
(+)

V 100-140 100 (+)
(+)
(+)

5 4–15 Sec 1:4 
1:25 — 95–100

4 1. 30–60 sec
2. 2–2.5 min

1:2
1:3 12–18 (20) 95–100

3 3–5 min 2:1 6–12 180 85–90

2 1. 1.5–7 min
2. 8–60 min

1:1
1:2 4–6 150–170 85–90

1 10–120 min 1:1
1:0.2 2–3 130–150 60+

forhøyet ekstra energi dekkes av den anaerobe 
mekanismen. Vanligvis tar det ca. 2 til 3 minutter 
for aerob mekanismen å tilpasses tempoet på 
innsatsen i treningen eller konkurransen. Derfor, 
ettersom ytelsestiden øker, blir oksygensystemet 
mer dominerende i å produsere energi for resyntese 
av ATP og arbeid (tabell 3).

4. Energisystemet og trening
Noen ganger er det veldig vanskelig for treneren å 
forstå de samtidige bidrag av energiproduksjon til 
energisystemer når forklart som ovenfor. Man får 
følelsen av at energisystemene fungerer hver for seg, 
avhengig av intensiteten og varigheten på arbeids-
innsatsen. Dette er ikke riktig. Faktum er at alle 
energisystemene fungerer på samme tid og samtidig. 
Imidlertid, avhengig av intensiteten og varigheten av 
mosjon og selvfølgelig treningsnivået til utøveren, 
gir hvert energisystemet et forhold mellom bidraget 
på et gitt tidspunkt og tilstand. Det er derfor svært 
viktig å forstå intensitet og varighet på elementer av 
innsatsmengden, siden det er de avgjørende 
faktorene som energisystemer fungerer ut i fra. Når 
energisystemene er tilpasset til praktisk trenings-
konsept, kan forskjellige treningsområder eller soner 
bli identifisert (tabell 4). Hver treningssone er derfor 
avhengig av intensitet og varighet. Mange trenings-
metoder har lignende fysiologiske egenskaper ved 
tilpassninger. Med andre ord, hver intensitet og 
varighet har sin egenskap, treningen fremkaller de 
forskjellige fysiologiske tilpassninger (tabell 4). Det 
er derfor svært viktig for treneren å gjenkjenne 
treningssoner og deres egenskaper for å få fram 
fysiologiske tilpassninger, som er viktig for sportens 
egenart. I dette tilfellet er bueskyting en 
utholdenhetsbasert aktivitet, hvor bueskytter er 
involvert med gjentatte skudd, noe som er alaktisk 
anaerob. Med langvarig aktivitet, aktiv og passiv i 
løpet av dagen med skuddspredning gjennom lang 
skytetid, vil det aerobe systemet belastes. Denne 
belastningen er ikke uttømmende (Figur 11), men 
likevel veldig kritisk,  ettersom de skal oppfylle de 
nød

nødvendige kravene uten det minste tap i skyte evne 
grunnet utmattelse etter noen skudd i konkurransen 
eller på trening.
De fleste skyttere retter ekstra oppmerksomhet til 
bue, streng og pil og prøver å holde seg teknologisk 
oppdatert og utstyret riktig "fintrimmet". Men i de 
fleste tilfeller er slik oppmerksomhet ikke rettet mot 
kondisjon, spesielt komponentene i generell og 
spesifikk utholdenhet. Noe som er av svært viktig 
forutsetning for å lykkes. En bueskytter skal utvikle 
generell og spesifikk utholdenhet ved å bruke aerob 
og anaerob terskel på øvingsfeltet. Innenfor styrke 
og samordning, bør trening til phosphagen intensitet 
sone være iverkesatt mot spesifikk "kom i form".
(Tabell 4).

Intensitet 
sone Trening Antall / tid på   

repetisjoner
Jobb / Hvile 

fordeling
Laktatinnhold 

(mM) HF (bpm) Intensitet 
(maks %)

Tabell 4: Ulike treningssoner basert på intensitet og varighet av arbeidet

Trening til Phosphagensystemet

Laktat toleransetrening

VO2 maks trening

Anaerob Terskeltreninger

Aerob Terskeltreninger

Sub-maks 
Maks

Sub-maks 
Maks

Tabell 3: Fysiologiske tilpasninger på ulike 
intensitetsnivåer

Fysiologiske tilpasningerHF maks 
%

% VO2 
maksNivå

(+) aerob energikilder                
aerob energibanene             (+)
kapillær tetthet (+) 
nummer av mitokondrier       (+) 
mobilisering av fett                (+)

(+) aerob energikilder                
aerob energibanene             (+)

aerob energibanene  (+) 
deltakelse av FOG fibers       (+) 
aerob glykolyse  (+) 
oksygen transport system      (+)

anaerob energibanene

nevromuskulær
koordinasjon, hurtig
melkesyre/phosphagen system

nevromuskulær 
koordinasjon, hurtig, 
styrke
Phosphagen system
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Figur 11: HF hovedverdier og laktatverdier av 6 toppnivå kvinnelige bueskyttere under og mellom serier

IV. Struktur og funksjon av
skjelettmuskulaturen

Skjelettmusklene er hovedkilden i mekanismen for 
bevegelse, hvor generering av styrke blir dannelsen 
for bevegelse. Og således, uten skjelettmuskulatur 
kan ingen bevegelse finne sted. Menneskekroppen 
innehar over 400 skjelettmuskler, alle med ulike 
størrelser og former og etterhvert som kroppen til 
menneske blir formet igjennom vekst og utvikling, 
blir også den endelige formen dannet (tabell 5). Av 
disse dataene fremgår det at 40-50% av kroppsvekten 
utgjør musklene. Skjelettmuskulaturen har fire 
hovedfunksjoner i kroppen: 1) generere kraft for 
bevegelse, 2) genererer postural styrke, 3) genererer 
styrke for å puste, og 4) varmeproduksjon under 
kaldt stress. Trenere, denne korte seksjonen vil ta 
for seg de kraftgenererende evnene som finnes i 
skjelettmuskulaturen.

Mest merkbare funksjonen i skjelettmuskulaturen er 
muliggjøring av bevegelse, for postural kontroll og 
bidraget for å puste. For at skjelettmuskulaturen skal 
generere kraft, må den være festet til et bein eller 
knokel. Fra ene enden må det være et utspring i 
form av et vedheng, for å få en bevegelse må den 
andre enden være festet, for bevegelser som å trekke 
i strengen eller skyve mot buen. Musklene er festet 
til bein/knokler av et tøfft og spenstig bindevev som 
kalles sener. For å holde muskelen inntakt er det tre 
lag av bindevev: Epimysium, som er det ytre laget 
og dekker hele muskelen. Beveger en seg et trinn 
ned i muskelen, er perimysium, det laget som omgir 
muskelbunten. Hver muskelfiber eller celle i 
muskelbunten er omgitt av det indre laget, som heter 
endomysium. Disse lagene ender opp med å danne 
sener for tilkobling til benene/knoklene i hver ende, 
hvor kraften blir påført benene/knoklene ettersom 
muskelen kontrakterer (figur 12).
Den minste enheten i muskelen som trekker seg 
sammen kalles myofilament. Det er kontraksjonens 
proteinstruktur og er sammensatt av to proteiner kalt 
actin og myosin. Myosin proteiner er en tykkere 
proteinstruktur med noen armer som forlengere, kalt 
kryssbroer ettersom de kobler seg til spesielle 
områder av actinfilamentene for kontraksjon, når det 
erTabell 5: Muskel utviklingen gjennom vekst og utvikling

Alder % av kroppsvekt
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er en stimulering for sammentrekning (figur 13). 
Kontraksjon skjer bare ved sammentrekking av 
muskeldelen myofibrils der actin glir over myosin. 
Den glidende aktiviteten trekker sammen Z linjene i 
begge ender av muskelenheten på dette nivået og 
kalles sarcomere. Denne grunnleggende handling er 
den enkleste formen for svært komplekse muskel-
sammentrekninger og kalles glidende filamentmodel.
Muskler utvikler styrke av denne forenklede formen 
av kontraksjon. Men det betyr ikke at muskler alltid 
må forkorte lengden for å utøve kraft i bueskyting 
for opprettholdelse av ønsket positur og balanse ved

skuddutførelsen, det meste av muskelkontraheringen 
skjer uten å endre på muskellengden.
Det er tre identifiserte muskelhandlinger med kraft-
generering, isometrisk, isokinetisk og isotonisk. Ved 
en isokinetisk muskelhandling er hastigheten på 
bevegelsen under og ved krafttilføring gjennom hele 
bevegelsesområdet konstant. Denne typen muskel-
handlinger er kunstig generert og det finnes ingen 
slike tilføringer anvendt i bueskyting, men innen 
formål med styrkeutvikling kan det være spesielle 
treningsøkter dette blir gjennomført. Isometrisk hvor 
lengden på muskelen ikke endrer seg, men det blir 
tilført

Ben/knokel

Sene

Fascia

Muskel

Epimysium Fascicle

Motorisk 
nervetråd

Muskelfiber

Sarcolemma

Endomysium
Perimysium

Myofibrils

Blodåre

Filamenter

Sarcoplasmic 
reticulum Nucleus

Figur 12: Viser forskjellige komponentene i en muskel



tilført kraft, er en ofte brukt form for bevegelse i 
bueskyting. Isotonisk handling og tilføring av kraft 
er hyppig brukt i bueskyting. Denne handlingen kan 
utføres konsentrisk; hvor lengden på muskelen blir 
kortere mens kraftbruken øker, eller eksentrisk; hvor 
lengden oppretholdes mens kraftbruken øker. Siden 
flere utførelser av muskelhandling finner sted i 
bueskyting, i generell og spesifikk kraftutvikling bør 
dette aspekt tas i betrakning. Banen i bevegelsen er 
konstant. Denne type muskelhandling er kunstig 
generert og det finnes ingen slike tilføringer anvendt 
i bueskyting, men innen formål med krafteutvikling 
kan det være spesielle treningsøkter dette blir 
gjonnomført. Isometrisk hvor lengden på muskelen 
ikke endres, men det er en tilførelse av kraft, er en 
ofte brukt form for bevegelse innen bueskyting. 
Isotonisk handling og tilføring av styrke er hyppig 
brukt i bueskyting. Denne handlingen kan utføres 
konsentrisk; hvor lengden på muskelen blir forkortet 
mens kraftbruken øker, eller eksentrisk; hvor 
lengden opprettholdes mens kraftbruken øker. Siden 
alle former for muskelhandlinger finner sted i 
bueskyting, generell og spesifikk styrke utvikling av

dette aspekt bør tas i betrakning. Muskelkontraksjon 
blir stimulert av nervetråder som "relébehandler" 
bevegelsespotensialet. Nervetrådene strekker seg ut 
fra ryggmargen til de forskjellige musklene og ved 
gjennomtrengning implementeres veldig mange av 
muskelfibrene. Nerveceller og muskelfibre som blir 
implementert danner motorenheter. Når det blir et 
handlingspotensial vil muskelfibrene i motorenheten 
kontraktere samtidig, om handlingspotensialet er 
ved en ønsket terskel for å aktivere kontraksjonen. I 
en muskel er det et stort antall motorenheter og de 
varierer i størrelsen i henhold til det antallet fibre de 
inneholder, men som også tillegges til den typen av 
muskelegenskaper de viser. Hos mennesker er det 
tre typer av skjelettmuskelfibre og hver muskel 
består av tre typer av fibrer. Hver motorenhet består 
av like fibertyper. Muskelfibrene er klassifisert som 
røde eller trege eller Type I og hvite eller raske eller 
type II muskelfibre. Raske muskelfibre er videre 
inndelt i raske aerobiske eller Type IIa og raske 
glykolytisk eller Type IIx. Type I muskelfibre er 
også navngitt som sent-trekkende og Type II 
muskelfibre er raskt-  trekkende i  henhold til deres

Figur 13: Bygging og sammentrekning av aktin og myosin filamenter

Myosin (tykke) 
filamenter

Actin (tynne) 
filamenter

Filamenter 
av actin

Z linjeM linjeH sone

I band A band I band A band

(c)

(b)

(a)

Sarcomere
Z linje Z linje

Skjelettmuskel fiber
Myofibril
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Tabell 6: Kjennetegn på skjelettmuskelfibertyper

Trege fiber Raske fiber

Type IIaType IIxType I

Høy

Høy

Aerobisk

Lav

Lav

Høy

Moderat

Lav

Lav

Anaerobisk

Høyest

Høyest

Moderat

Høy

Høy/Moderat

Høy/Moderat

Kombinasjon

Høy

Høy

Lav

Høy

Karakteristikk

Antall av mitokondria

Predominant energisystem

ATP fase aktiv

Motstand mot trøtthet

Spesifikk spennst

Vmaks (Rask kontraksjon)

Effektivitet

kontraksjonshastighet. Mengden krefter en muskel 
utvikler er avhengig av antallet på motorenheter og 
deres aktiviserte størrelse. Generelt gir mindre 
motorenheter lavere aktiveringsterskel og spennst.
Type I fibre i generel form er mindre motorenheter. 
De inneholder rike kapillarer og mitokondrier og 
viser derfor bedre aerob evne og motstandsevnen til 
tretthet er større. Kraftproduksjonen er forholdsvis 
lav sammenlignet med hvite eller type II fibre. De

trekker seg sammen forholdsvis langsomt, men de 
arbeider i lang tid og er derfor egnet for arbeid som 
krever utholdenhet. Type II fibre eller hvite fibre har 
evnen til å kontrahere forholdsvis mer kraftfullt og 
har raskere kontraksjonsevne. Type IIa muskelfiber 
har moderate kapillære og rikt mitokondrie innhold 
og har derfor bedre utholdenhetsevne, men lavere 
kontraksjonshastighet og spennstevne sammenlignet 
med type IIx muskelfibre. Imidlertid har type IIa 
mye høyere kontraksjonshastighet og spenstevner i 
forhold

Maks sprinting

Hurtig løping

Løping

Jogging
Gåing

%Vo2 maks

Blod laktat
(mM)

Fibere:
SO    : Treg oksydative (type I)
FOG : Rask oksydative glykolytisk (type IIa)
FG    : Rask glykolytisk (type IIx)

Figur 14: Intensiteten på arbeidet og metabolisk respons
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forhold til type I muskelfibre. Type IIx har minst 
utholdenhetsevne og høyest kontraksjonshastighet 
og muskelspennst i forhold til de to andre fibertyper 
(Tabell 6).
Startes det fra lett til moderat aktivitet som å gå, lett 
sykling, jogging til løping, kan det opprettholdes en 
aktivitet i mange timer. Energiforsyningen er nesten 
helt aerob utnyttet av frie fettsyrer, hovedsakelig 
type I muskelfibre. Økt tempo eller aktivitetsnivå vil 
skifte energikilde mot karbohydrat og godt trente 
utholdenhetsutøvere kan opprettholde denne type 
aerob aktivitet i ca. 1 til 2 timer og fører til nesten 
utmattelse av muskelglykogenreservene på type I og 
type IIa muskelfibre. Mer intens aktivitet som løping 
eller moderat til høy sprinting vil aktivere type IIa 
og kanskje type IIx muskelfibre som vil utnytte 
laktat samt Phosphagen energisystemet. Dersom 
arbeidsintensiteten blir øket til et nivå som maksimal 
sprintrening eller høyintensive intervaller, blir type 
IIx muskelfibre aktivert. I løpet av en slik aktivitet 
vil energiforsyningen kun bli anaerob der 
muskelglykogen og phosphagen blir energikilden 
(figur 14).
Hos normalt stillesittende befolkning er mengden av 
langsomme fibre ca 47 til 53%. Når det gjelder 
muskelfiberfordeling er det ingen forskjell mellom 
kjønn og alder. Men innen visse idretter er det en 
tendens til å bli vist en høyere prosentandel av visse 
muskelfibre. For eksempel, hos kraftutøvende atlet, 
som sprintere og kastere viser høyere prosentandel 
av type II fibre, vises det høyere prosentandel av 
type I fibre hos utholdenhetsutøvere (Tabell 7).

Imidlertid er det kjent at høyere andel av et bestemt 
fiber ikke gjøre den enkelte idrettsutøver noe bedre, 
siden et svært komplekst samspill innen psyko-
logiske, biokjemisk, anatomisk, nevrologisk, hjerte, 
biomekanisk og miljømessige faktorer spiller en 
rolle. Dette er også tydelig fra det brede spekter av 
muskelfordeling utvist av eliteutøvere. Imidlertid 
ser en at både utholdenhetstype og motstandstype 
styrketrening fører til en endring i muskelfibre fra 
raske til trege i motsetningen til veldig nylig tro 
(Figur 15). Det er ingen endring i type I-fibrene mot 
type II-fibre, men det er en endring i særdeleshet fra 
type II til type I. Ettersom bueskytingens naturlighet 
på aktivitet ikke krever noen særegen tilbøyelighet 
til muskelfibrene og det ikke er noen utmattende 
aktivitet som finner sted, er det derfor postulert at 
muskelfiberfordelingen ikke forbedres eller fratas 
ytelse innen bueskyting. Beslutningsprosessen, hånd 
- øye koordinasjon, postural kontroll, konsentrasjon-
sevnen, mental robusthet, grunnleggende og spesiell 
utholdenhet og styrkeevner synes å spille større rolle 
for suksess, fremfor en fibertype tilbøyelighet.

Tabell 7: Muskelfiber sammensetning i eliteutøvere

Sport % Type I 
(trege fibere)

% Type IIa/IIx 
(raske fibere)

Distanse løpere

Bane sprintere

Ikke utøvere

Intramuskulær koordinasjon 
Eksplosiv styrketrening 
Reaktiv styrketrening 
Hastighetsarbeid

Kroppsbygging

Utholdenhetstrening

Type IIx
Rask glykolytisk

Type IIa
Rask oksydative

Type I 
Trege fibere

Figur 15: Muskelfibertyper og deres respons på trening
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Figur 16: Styrke - tids interaksjon av styrketreningsprosess gjennom treningsåret

Forberedelse periode Konkuranse periode

VedlikeholdOverførbar kraftMaksimal styrkeAnatomisk 
forberedelse

Ingen endring Skift til høyre Skift til venstre

Oppretthold skiftet 
til venstre

Hypertrofi

Skifting til venstre
Deuser eller strikk 
trening
30-50% styrke 
utholdenhet
Bruke bue med 
forskjellig pund 
styrke

En av de kritiske bio-motor evnene innen bueskyting 
er styrke. Til tross for det faktum at det ikke er et 
høyt krav på styrke i et oppdrag, vil det når den 
totale aktiviteten av trening eller konkurranse blir 
vurdert i henhold til antallet oppdrag så vil styrke 
nivået bli en viktig forutsetning. Bueskyting krever 
ikke like høy maksimal styrke som i kasting eller 
eksplosive aktiviteter, men det kreves en viss 
grunnleggende total styrke for å bygge spesifikk 
toppet styrke. Hos bueskyttere er det en generell 
tendens til å arbeide på spesifikke muskelgrupper og 
utvikling av spesifikk styrke uten å danne et egnet 
generelt styrkegrunnlag. Det er derfor anbefalt og 
først utvikle generell styrke eller danne anatomiske 
forberedelser. Inkluder hele kroppens muskelgrupper 
så vel som spesifikke muskelgrupper for å spenne 
buen og skyte. Denne innsatsen blir så oppfulgt av 
maksimal styrketrening for visse muskelgrupper slik

at det dannes et passende grunnlag for spesifikk 
styrketrening som må følges (figur 16).

Det bør huskes på at styrketreningen skal planlegges 
i henhold til tilgjengelig og avsatt tid for trening og 
konkurranse, samt styrkeutviklingens tidsrom som 
er nødvendig for fysiologisk tilpasning. Styrke er 
ikke bare å utvikle seg gjennom muskel hypertrofi, 
men også gjennom inter- og intranevromuskulære 
koordinasjoner. Faktisk skjer styrkeutvikling på 
grunn av muskulærkoordinering før hypertrofisk 
utvikling. Derfor bør treningsutformingen og antall 
generelle og spesifikke styrkeøvelser planlegges 
deretter. Figur 16 viser at styrketreningen bør 
gjennomføres hele året. Styrke - tid forhold må tas i 
betraktning etterhvert som styrketreningen utvikler 
seg. Husk at for å utvikle spesifikk styrketrening, er 
anatomiske forberedelser viktig.

IV. Litteratur og opprinnelse av illustrasjonene

Oversatt til norsk av Jan Askeland: 
Kommentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@bueskyting.no
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