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Trenerhåndbok Nivå 1

Hei alle trenerkolegaer og bueskyttervenner
Først av alt vil jeg rette en kjempe stor takk til World Archery for arbeidet som er gjort for å få til dette enormt godt 
sammensatte opplæringsprogrammet innen sporten bueskyting.
Endelig har vi fått et ekstremt godt verktøy for videreutvikling av norske trenere og skyttere.

Denne "Trenerhåndboken nivå 1" vil aldri bestå noen kontroll fra en fakultets komité. Den har heller ikke på noen 
måte noe korrekt bokmål eller nynorsk ordvalg eller setningssammensetning.
Dette kompendium er heller ingen fasit på hvordan en lærer å skyte piler med bue, men du verden så komplett 
gjenfortalt hva som kreves for å skyte piler på et "helt i toppen" nivå det er.

Oversettelsen har tatt lang tid, dette skyldes i hovedsak at jeg har et dypt ønske om at oversettelsen skal ha samme 
innhold på norsk som den har på engelsk (mye terminologi og mange fornorskede allerede eksisterende ord og utrykk 
rettet mot bueutstyr 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 
ønsker og mener jeg har benyttet helt feil ord og utrykk sender meg en e-post.
Jeg har latt mange "få" en kopi av oversettelser etterhvert som kapitlene har blitt norske, men har fått overraskende 
få tilbakemeldinger, vet ikke helt hva dette skyldes men .....................
Det jeg nå håper på er at ALLE som har en kopi sletter dem slik at vi slipper å ha mange forskjellige versjoner som 
"flyter rundt" på nett eller i klubbene rundt om i Norge

Jeg er også godt i gang med oversettelsen av "trenerhåndbok nivå 2", håper og satser på at den blir ferdig høsten 2015.

"Trenerhåndbok nivå 1" inneholder en god del "vanskelige" og tildels "uforståelige" ord og setninger. Jeg har 
benyttet en god del søkemotorer på internett for å finne betydningen på ord og har mange timer med tenking på 
spørsmålsordene "hvem, hva, hvor, hvordan, hvilket, 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 trenerene rundt om i Norge å søke på dette selv. Deretter kan 
vi kanskje bruke noe av tiden på etterutdanningskursene for deling av denne informasjon og litt filosofering rundt 
dens meninger.

Selv om "Trenerhåndbok nivå 1" 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 enormt pris på å få en 
e-post om dette. Det dere kan gjøre da er for eksempel å skrive som dette:
Feil på trenerhåndbok nivå 1:
Kapittel 10. Side 41/10. Kolonne 2. Avsnitt 3, linje 4.
Foreslår: hånden blir ...........................

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 
arbeide med norsk bueskyting.

Beste bueskytter hilsninger og lykkeønskninger.

Jan Askeland

Oversatt til norsk av Jan Askeland:
Komentarer og innspill kan sendes på e-post: 
jan.askeland@sandefjordbueskyttere.com

Sist men ikke minst vil jeg rette en kjempestor takk til de som har 
korrigert og gitt tilbake melding. Uten deres hjelp hadde dette blitt 
enormt mye vanskeligere.
TUSEN TAKK ALLE SAMMEN.



Kjære trenere og venner,

Som president for World Archery, er 
jeg veldig fornøyd med resultatet av 
den kjempejobben trenerkomitéen her 
har gjort. World Archery-kontoret og 
alle trenerne involvert har bidratt stort 
for å få sammensatt denne verdifulle 
"trenerhåndbok nivå 1".

World Archery har her et oppdatert trenerverktøy som forener 
trenerkunnskapen fra de beste trenerne i verden. Det er viktig at en 
ensartet metode benyttes for å gi alle nye entusiaster et velprøvd grunnlag 
av det beste innen bueskyting i praksis. Bueskyttere vil være i stand til å gå 
fra nivået som nasjonal rekreasjonsskytter, til internasjonal toppskytter. 
Alt dette bygd på grunnleggende, middels og ekspert trenerkunnskapen 
som finnes i dette heftet.

Med vennligste hilsninger,

Jim Easton 
President 

Trenerhåndbok Nivå 1

Forord av World Archery´s president

President
 1985 - 2005

En spesielt rettet takk til: Juan Carlos Holgado, Trenerkomitéens formann, 
og Pascal Colmaire, World Archery's utviklings direktør, for deres store 
innsats og kunnskap for å få skrevet og sammenfattet dette.



H er er den første "trenerhåndbok nivå 1" til World Archery. 
Dette heftet er dedikert til helhetlig undervisning av 
bueskyting for nybegynnere,  viderekomne og eksperter.

Prosjektet var spennende å administrere grunnet to forhold. For det 
første vet en hvor verdifullt det vil være for bueskytterutviklingen 
og for det andre det å kunne samarbeide med trenere som er av slik 
høy standard. Min takk til alle de trenerne som bidro til utviklingen 
av dette heftet. Jeg kan rapportere at vi aldri møtte noen betydelige 
vanskeligheter, hverken på undervisningsaspektene eller tekniske 
aspekter som denne "trenerhåndbok nivå 1" inneholder. Eneste 
forskjellen vi måtte løse var den filosofiske som ble presentert av 
våre asiatiske kolleger. Dette var praksisen av deres mange 
skytesekvenssimuleringer, før de første skuddene faktisk ble tatt.

Der av, i påvente av å få løst noen sosiale og etniske prinsipper skal innholdet i dette heftet 
sannsynligvis være tilpasset de fleste scenarier. Hvis det er slik, vil vi sette stor pris på å vite 
hvordan man kan endre på materialet, og for hvem dette kan gjøres. Tilbakemeldinger, forslag, 
og positiv kritikk for å forbedre denne "trenerhåndbok nivå 1" er hjertelig velkomment. Dette er 
absolutt ingen perfekt "trenerhåndbok nivå 1", men det er kanskje en som kan bli bedre med ditt 
bidrag.

De nasjonale bueskytterforbund som ennå ikke har denne typen treningsverktøy til deres 
trenerutdanning er invitert til å bruke den. Den samme invitasjonen til å bruke dette heftet 
blir tilbudt trenere som ikke er gitt et bestemt nybegynnerprogram av deres forbund. 

Noen  land  som  allerede  har  etablert  et  nybegynnerprogram  kan  om  ønskelig  endre  sitt 
nybegynnerprogram med deler av dette heftet.

Jo mer dette heftet blir brukt, jo mer fornøyd blir World Archery, spesielt de som har utviklet 
dette pedagogiske verktøy. Vi ville sette pris på om du informerer World Archery´s kontor om du 
bruker dette heftet, eller noe av dets innhold. Det vil hjelpe oss til å vurdere nytten av "Håndbok 
for nye bueskyttere"  og "Trenerhåndbok nivå 1".

Svært få av de som har samarbeidet om utviklingen av denne "Trenerhåndbok nivå 1" og 
"Håndbok for nye bueskyttere" har engelsk som morsmål. Derfor ber vi om tilgivelse for de feil i 
oversettelser som kan ha skjedd grunnet språket.

Illustrasjonene er laget av en skytter som er tidligere Europamester, og verdensrekordholder for 
lag i compoundklassen. Han har skapt sin egen bedrift i dette arbeidsfeltet. De beste ønsker til 
Thomas og hans bedrift. Gratulerer med bedriften, du har gjort en kjempejobb!

Trenerhåndbok Nivå 1

Forord av World Archery utviklingsdirektør



 Vi har valgt et permformat til enkel bruk for trenere ved bueskytingskurser og også for enkel
oppdateringsprosess. Vi håper at systemet vil være praktisk for deg.

Vi i "World Archery" har ikke intensjoner om å sertifisere trenere med dette materialet. Den 
opprinnelige intensjonen var å utvikle et trenerverktøy for våre medlemsorganisasjoner, 
"nasjonale forbund". Det er opp til det nasjonale forbund å bruke dette verktøyet eller noe annet 
for å sertifisere sine trenere.
På den annen side, World Archery´s trenerkomité forbereder allerede et kurs for instruktører/
trenere. Vi har invitert personer som kan tjene som "eksperter" på Olympic Solidarity-kurs og 
World Archery utvikling og teknisk assisterte hendelser i nær fremtid for å utvikle sporten vår 
over hele verden.

Jeg ønsker å takke følgende organisasjoner for sin støtte til dette prosjektet: World Archery, 
Olympic Solidarity, World Archery´s trenerkomité og World Archery´s utviklings- og teknisk 
assistanse-komité.

Dette er min tredje erfaring i utviklingen av trenerverktøyshefter. Den første erfaringen var i 
Frankrike, med utviklingen av to trenerhefter for FFTA. Den andre erfaringen var i Kanada, med 
revisjon av hele FCA sin nivå 1- håndbok. Den tredje var med World Archery, med disse heftene. 
Etter hvert prosjekt opplevde jeg en blanding av følelser:

'Nok er nok!"…. "Vi gjorde en bedre jobb forrige gang!"……"Vi kunne gjort dette 
bedre!"…….. "Dette er virkelig nyttig!"………"Jeg ville ha storkost meg om jeg hadde 
hatt et hefte som dette da jeg begynte som trener"……………"Om jeg brukte mer tid og 
energi på å trene skyttere, i stede for å skrive disse heftene, kunne jeg ha produsert flere 
eliteskyttere."……..og sist men ikke minst, "Jeg kunne ha prestert et bedre bidrag til 
disse heftene om jeg hadde skrevet mer gjennom hele min trener-karriere." 

Men jeg innser nå at jeg er heldig som har hatt alle disse opplevelsene. Videre har disse erfaringer 
generert muligheter og mange tilfeller til å diskutere bueskyting og trenervirksomhet med mange 
bueskytterfanatikere, både gamle og unge. Om du er en av dem, ser jeg frem til å ta en prat med 
deg i fremtiden.

Kos deg med trenerjobben!

Pascal Colmaire 
World Archery utviklings-direktør.
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Kjære venner og alle bueskyttere,

Det er virkelig en stor ære for meg å introdusere 
"Trenerhåndbok nivå 1" og "Håndbok for nye bueskyttere" 
til deg  personlig  og  til  bueskytterfellesskapet som helhet. 

Til tross for alt det harde arbeidet involvert, hadde jeg stor glede av 
å samle og forberede heftene. Og endelig her har du den i hendene, 
et verktøy for å hjelpe deg med å utvikle sporten bueskyting i din 
by, region, land eller kontinent. Dette verktøyet ble ikke laget for å 
gjøre deg til en bedre bueskytter, men for å hjelpe deg på veien til
til å bli en bedre bueskytertrener eller instruktør. 

World Archery´s trenerkomite er ekstremt fokusert på å hjelpe alle 
og enhver som prøver å utvikle sporten bueskyting på verdensbasis.
Av denne grunn har vi samlet inn opplevelser fra de fleste av trenere på de øverste nivå fra alle 
kontinenter. Dette for å sette sammen en nyttig håndbok som presenterer et globalt konsept av 
bueskytingens grunnleggende og trygge trinn. Pluss en tilstrekkelig god mengde teknikk. Denne 
håndboken inneholder kunnskap fra de beste bueskytterekspertene fra Asia (inkludert koreanere), 
Europa, Amerika og Oseania. Det ble en skikkelig laginnsats. Jeg er en veldig stolt leder av denne 
komitéen og for samarbeidet jeg har hatt med slike utmerkede og energiske bidragsytere, som har 
hjulpet oss med å lage og utvikle dette verktøyet. Uten disse utrolige bidragene kunne vi aldri ha 
konvertert dette prosjektet til virkelighet. Basert på vårt arbeid med den kanadiske håndboken 
for bueskyttere samt etter å ha utarbeidet utkast på utkast og innlemming av mye input, 
forvandlet vi denne boken til en svært praktisk grunnleggende håndbok for hver 
bueskyttertrener og instruktør. Med stor hjelp og konstant arbeid fra Pascal Colmaire på World 
Archery´s kontor, er dette primære målet for trenerkomitéen nå en realitet.

Jeg kan ikke avslutte denne innledningen før jeg har uttrykt min dyptfølende takk til alle 
eksperter og bueskyttervenner som har hjulpet oss med å samle til denne boken. Takk for flott 
arbeid utført av alle bidragsytere. Dere er alle identifisert på slutten av "Trenerhåndbok nivå 1".

Dette er først og fremst et hefte som dekker grunnleggende nivå i bueskyting. Jeg vil gjerne 
legge til at dette hefte ikke markerer slutten på vårt arbeid. Vi må nå starte arbeidet med 
neste nivå, eventuell hjelp vil være  velkomment  for  å  gjøre  det  neste  målet  til  en  stor

suksess og virkelighet. Som dette første hefte har vært. 

Jeg håper å se deg et sted rundt om i verden og høre noen tilbakemeldinger eller forslag som noen 
av dere måtte ha, som vil kunne hjelpe oss å utvikle den fantastiske sporten vår, bueskyting. Rett 
og slett det beste som finnes.

Beste hilsen og lykke til med trenerjobben!

Trenerhåndbok Nivå 1

Juan Carlos Holgado
Chairman

Forord av World Archery trenerkomité



Kapittel 1
Bueskytteres ferdigheter
Bueskyting går ut på å skyte piler med en bue på 
nøyaktig og repeterbart vis til senter av en blink.
På en meget forenklet måte kan vi si oppgaven til 
bueskytteren er å repetere:

Pilens posisjonering i luften. 
Lik energioverføring.

Det vil si at  en  bueskytter  må  nøyaktig  repetere:

 Posisjonen  på  alle  kroppsdelene  i  forhold  til
 målet.

Merk:
En så forenklet beskrivelse kan ikke være perfekt. 
Den tar ikke hensyn til bevegelsene når skytteren 
løfter opp sin bue, spenner den og sikter. For å få 
en mer nøyaktig beskrivelse må vi ta med hele 
skytesekvensen, inkludert alt skytteren gjør ved 
forberedelsene og gjennomføringen av skuddet.

Uansett hvordan vi ser på saken må vi innse at 
en enkel, lett repeterbar skyteteknikk gjør det 
lettere å produsere likt resultat skudd etter skudd. 
Det finnes mange forskjellige måter å dra opp en 
bue og slippe strengen på. Teknikk kalles det, som 
alle kan bruke med godt resultat i bueskyting. Det 
viktige er egenskapen av nøyaktig repetering, ikke 
valget av tekniske detaljer.

Trenere begynner som regel med å hjelpe skyttere 
og utvikle en repeterbar skytesekvens. Håndboken 
beskriver den vanligste teknikken som kan brukes 
for å bygge opp en effektiv skytesekvens.

Når en skytter klarer å sette alle bevegelsene 
sammen til en god repeterbar skytesekvens, vil 
skytters hovedoppgave bli:

Å slippe i løpet av samordningsvariasjonen mellom:
Skytters visuelle referanser; -hva bueskytter ser:

sikte flytende i rimelig sone midt i målskiven
- vertikal bue - strenglinjering ...

OG
Skytters følelsesreferanse; - hva bueskytter kan 
føle fra starten av opptrekk til etter fullføringen:

- Fysisk:  opplevelser knyttet til kroppsposisjonering
Stabilisering i kroppsposisjon og 
med uanstrengt avslappet kvalitet.

- mentalt:
OG 

tillit; -stole på  - Lav stressfaktor 
-Konsentrert / Fokusert ...
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Bueskytteres ferdigheter

En god repeterbar posisjonering og fullføring vil resultere i lik pilbane og pilgruppering.

   Hvordan en slipper strengen.



Treneren hjelper bueskytterne til å identifisere, 
utvikle og systematisere alle skytters følelser, alle 
typer "AHA"-opplevelser:
ledd- og kropps-posisjoner, avslapningsnivå, 
kroppsbalanse, stressnivå og tillitsnivå (stole på 
nivå), ...
Vi foreslår at du begynner å trene bueskytteren 
mot forbedring og utvikling av kropps-  og ledd-

posisjoner, kroppsbalanse og bueskytterstyrke. Jo 
mer stabil bueskytteren er i holdningen og desto 
sterkere han/hun er i fullt drag, jo oftere kan 
koordinering mellom hans/hennes sikting og 
følelse oppnås. Videre blir varigheten av denne 
samordningen lengre hos en sterk skytter, enn 
hos en svakere eller mer ustabil bueskytter. 
Resultatet er at skytterne vil fullføre skuddet med 
mer selvtillit og kontroll.
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Kvaliteten på motor-visuelle koordinasjoner.



Et slipp utført bare på de visuelle referansene 
(sikting), vil raskt føre nybegynneren inn mot 
"blinkskrekk"; Et alvorlig problem som vil bli 
nærmere omtalt i håndboken.
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Selve slippet bør ikke forstyrre kvaliteten av den ovennevnte koordinering.

Selve slippet bør kun skje når bueskytter befinner 
seg i visuell- og følelseskoordineringsområdet.

Selve slipprosessen må ikke forstyrre kvaliteten 
av syn- og følelseskoordineringen til skytter. 
Dette på grunn av at selv under fremdriften på 
pilen som fortsatt er på strengen, må skuddet 
være retningsbestemt. Derfor må bueskytteren 
bestrebe seg på å opprettholde harmonien i visjon 
og følelse. Med andre ord; en perfekt fortsettelse 
av alle bueskytters bevegelsesvirksomheter både 
psykiske og fysiske må sikres under og frem til 
litt etter selve slippet.

En type bevisstløs/automatisert fullføring bidrar 
til å opprettholde kvaliteten på visjon- og 
følelseskoordinasjonen hos bueskytter frem til 
pilen er foran buen og ikke lenger kan bli 
retningspåvirket av skytters bevegelser.
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NOTATER:
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Kapittel 2

Skytesekvensen steg for steg

Enhver sportsaktivitet kan innføres på fire stadier:

Forberedelse
Innsats; Produksjonsperiode 
Kritiske øyeblikket 
Fullføringen

La oss bruke disse stadiene i skyteprosessen: 

De fleste av disse er forutbestemte bevegelser til 
oppspenningen av buen. Deres mål er:

Å bringe bueskytter i samme fysiske tilstand 
(posisjon), men også psykologisk tilstand (føle), 
før skytters hoved handling;
Å forberede bueskytter på en serie effektive 
handlinger ved å fremkalle en stabil kropp, 
stabil buekontakt og en totalitært stabil 
kroppsposisjonering. Dette åpner for en serie 
uanstrengte kommende handlinger.

Utarbeidelse av bevegelsene inkluderer; Holdning, 
pilpålegging, strengkroking, buegrep, kroppens 
for-posisjonering og bueløftet.

Skytesekvensen steg for steg

2222

Holdning

Pilpåsetting

Strengkroking

Buegrep.

2.1 Forberedelse
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Noen "forberedelses" bevegelser blir utført under 
bevegelsen "fullt drag". Slik som ansikt/draghånd 
plasering og strenglinjering.

Dette er bevegelsene involvert i og komme til fullt-
drag. Slik som; oppdraget, "å holde" buen i "fullt 
drag" og sikting.

Kroppens for-posisjonering

Bueløft

Ankringspunkt

Strenglinjering

Skytesekvensen steg for steg

2.2. Innsats; produksjonsperiode



Mens bueskytteren er i fullt drag, streves det med 
å identifisere koordinasjonen mellom hva skytter 
kan se og føle. Denne perioden av koordineringen 
er det ideelle tidspunktet å slippe strengen. I 
denne søken etter koordineringen er tidspunktet 
for sikteoppgaven til bueskytteren.

Vi skrev "fullt drag" i gåsetegn på slutten av 
forrige side, fordi bueskytteren kan ikke bare 
holde buen i fullt drag. Grunnet fjæringseffekten 
buen har, vil bueskytters bueskulder bevege seg 
opp og inn. Mens hode beveges forover og ned, 
noe som gjør at overkroppen til bueskytter kryper 
progressivt. For å unngå denne kontinuerlige 
deformasjonen på holdningen til bueskytteren, 
må bueskytteren eksperimentere på kontinuerlig 
oppdrag og fullt drag-følelse.
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Oppdraget 

Skytesekvensen steg for steg
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Kontinuerlig fullt drag;



Kollapsede           
skuldre
på grunn av            
fjæringseffekten           
på buen 

- Fullt drag blir 
variert (kryper), 
dermed variabel 
energioverføring 
til pilen

Ekspansjon i brystregion når det siktes
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Dette er selve slippet. Fordi bueskytteren har 
identifisert en koordinering mellom hva som kan 
føles og ses, "fryser" skytteren strengen. Samtidig 
modifiseres så lite som mulig, alle andre pågående 
aktiviteter siden kroppen fungerer som en 
"utskytingsrampe" for pilen. Bueskytteren må 
forholde seg helt i ro og uten bevegelser, bortsett 
fra draghånden, slippet og fullføringen.

Skytesekvensen steg for steg

Ekspandert brystregion, 
-konstant draglengede

2.3. Kritiske øyeblikket



Dette er fortsettelsen av all virksomhet bueskytteren 
har gjort under innsatsen i produksjonstiden; 

De fysiske, de mentale og de visuelle .........
Fullføringen er spesielt viktig i bueskyting, siden 
skuddet ikke slutter med slippet. 

Ved slippet begynner strengen å skyve på pilen, 
under pilens fremdrift må bueskytter opprettholde 
samordningen mellom det skytteren ser og føler. 
Det vil si; oppretttholdelse av samme aktivitet 
som under sikteperioden.
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Slippet 

Fullføringen (videreføringen av alle aktivitetene til bueskytteren)

2222

2.4. Fullføringen



Hver av de fire ovennevnte stadier innkluderer 
flere små handlinger og som når de blir utført i 
riktig rekkefølge utgjør skyteprosessen, ofte kallt 
"skytesekvensen". Når denne prosessen er etablert, 
må bueskytteren lære å gjenta dette så godt dem 
kan. Denne læringen er avgjørende for nøyaktighet 
og enhver endring av- eller i- prosessen vil 
resultere i uregelmessig pilbane og vil påvirke 
pilgrupperingen.

Skyteprosessen kan også læres i henhold til et sett 
av grunnleggende trinn. Bueskytteren bygger da en 
repeterbar sekvens. Nedenfor er et forslag på en 
skytesekvens basert på 11 trinn.

Disse grunnleggende trinnene er detaljert forklart i 
trenerhåndboken under seksjon "2.1 Forberedelse".

8. Drag.

Disse grunnleggende trinnene er detaljert forklart 
i trenerhåndboken under seksjon "2.2 Innsats; 
Produksjonsperioden".

10. Slippet.

Er detaljert forklart i trenerhåndboken under 
seksjon "2.3 Kritiske øyeblikket".

11. Fullføringen.

Er detaljert forklart i trenerhåndboken under 
seksjon "2.4 Fullføringen". 

Vær oppmerksom på hvordan de ulike 
pedagogiske hjelpemidler som er nevnt over, kan 
bidra til å oppfatte situasjoner ulikt. 

Se også; "Forslag til pedagogiske øvelser" i 
kapittel 10 for flere eksempler på pedagogiske 
hjelpemidler.
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Skytesekvensen steg for steg

1. Holdning

2. Pilpålegging

3. Posisjoneringen av fingrene eller mekaniske
slippmekanismen på strengen

4. Plaseringen av buehånden.

5. Bueløftet.

6. Ankring.

7. Strenglinjering, selv om dette punktet ikke
vanligvis er oppført som et trinn.

9. Sikte.



Kapittel 3
Sikkerhet

3.1. Planlegging
3.2. Gruppesikkerhet  
3.3. Individuell sikkerhet 
3.4. Baneetikette

3.1. Planlegging

 Inspiser treningsområder og flater for 
risikoer, innen- eller utendørs. Fjern eller 
reparer sikkerhetsfare, før hver treningsøkt.
 -Målmatter bør være fast forankret slik at 
de ikke velter. Sjekk også stativet til matten.
--Hold alle tilskuerne bak skytelinjen. 
Bortsett fra å være det eneste trygge stedet 
for tilskuere, gir dette også et godt overblikk 
for treneren. Ha litt ekstra oppmerksomhet 
på de unge.

   Utendørs skytebaner bør ha en tilstrekkelig 
sikkerhetssone bak målmattene, om det 
bommes på matten. Spesielt med tanke på de 
pilene som skytes høyt over. Skyt alltid på 
en forutbestemt målmatte. Sikkerhetstiltak 
bakenfor en målmatte kan i noen tifeller 
være uunnværlig. Det er tre enkle metoder å 
få til en slik sikkerhet:

- Et gjerde hvis høyden kan varieres 
omvendt proporsjonalt med dets avstand 
fra målene. Men 3,5 meter er normalt sett 
tilstrekkelig-høyde.
- En matte etter de samme kriteriene som 
gjerdet.
- En sikkerhetssone på minst 30 m vil 
normalt sett være tilstrekkelig hvis 
bakken er gresskledd og i åpent lende. 
Ellers kan en linje med høyballer, eller en 
tregrense serve det ønskede formål.

   Innendørs må en blokkere alle innganger 
på, eller foran skytelinjen. Fysisk blokkere 
eller begrense bevegelsesmuligheten for 
mennesker-i-skyteområdet.
Nødutganger må være tilgjengelige til------ 
enhver tid.

_-Fasiliteter innendørs som vegg- og søyle- 
beskyttelse, er uunnværlig over og under 
målmattene. Dette for å redusere muligheten 
for piler til å sprette tilbake og for å beskytte 
veggene fra villfarene piler. Også for å 
slippe skade på pilene. Pilfangernett er ofte 
brukt. For riktig installering, se kapitlet 
"Fasilitetsutstyr". Nettet skal ikke bare være 
til tjeneste under bueskytedemonstrasjon, 
men også være til nytte under bueskytteres 
øvelser i treningen.
  Buestativ kan eliminere muligheten for at 
noen sparker eller tråkker på bueutstyret, noe 
som kan føre til skadet utstyr eller personer.

3.1.2. Beredskapsplan
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3333En nybegynnerbue er også et våpen og må som 
sådan behandles med forsiktighet. Derfor må en 
klubb ha sikkerhet høyt prioritert og spesielt når 
det er nybegynnerkurs. Det er på kurset nye 
bueskyttere skal lære sikkerhet med og rundt 
bueskyting. Derfor må det tenkes på sikkerhet, 
med fokus på de påfølgende avsnittene:

3.1.1. Treningsfasiliteter
Her er noen andre viktige ting en må ta hensyn 
til på treningsområdet.

Selv om alvorlige skader eller ulykker er sjeldne, 
må du være klar til å håndtere dem hvis de 
oppstår. Som et første skritt, vil formell 
opplæring i førstehjelp og HLR gi deg selvtillit 
og kunnskap som trenges for å håndtere kriser 
effektivt.

Utvikle en nødsituasjon med handlingsplan og 
skrive det ned slik at alle er klar over sine 
ansvarsområder. Publiser denne viktige 
oversikten på et synlig sted og beholde en kopi i 
ditt førstehjelpsskrin.

To nøkkelpersoner har hovedansvaret om en 
nødsituasjon oppstår. Én handlingsansvarlig og 
én kontaktansvarlig. Personene kan bestemme 
selv hvilket av ansvarsområdene de har.

Handlingsansvarlig:
Dette bør være en som har gjennomgått 
førstehjelpskurs. Denne person vil:

Vite hvor og hva slags førstehjelpsutstyr 
som er tigjengelig til enhver tid;
Sikre, holde ro og kontrollere området;
Vurdere og behandle den skadde;
Dirigere andre innvolverte inntil medisinsk 
personell ankommer;

Kontaktansvarlig: 
Denne person skal:

Vite hvor telefon finnes og hvilke nummer 
som skal ringes om ulykke oppstår;
Ringer for å tilkalle hjelp;

Vise ambulanse og annet nødvendig 
personell veien inn og ut av området;

Dere bør ha opprettet en komplett pakke for 
førstehjelp. Du skal ha tilgang til den for å kunne 
hjelpe til med å håndtere mindre skader om de 
skulle oppstå, til enhver tid.

Eller følg hva som står i regelverket.
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Førstehjelpsutstyr: Tommelfingerregel for 
førstehjelp ved en idrettsskade er PRICE

P

R

I

C

E

(Protection) Beskyttelse: Skadestedet må 
beskyttes mot ytterligere skade og det er 
spesielt viktig de første 48 timer. Grunnen er at 
i denne perioden vil det fortsatt kunne blø  inne 
i det skadde vevet.

(Rest) Hvile: Skadestedet skal holdes i ro, det 
vil for eksempel si at man ikke skal tråkke ned 
på en skadet ankel. Begrunnelsen er den samme; 
Å unngå blødning.
(Ice) Nedkjøling: Nedkjøling virker først og 
fremst smertedempende. Ved å redusere 
temperaturen på skadestedet kan også 
blødningen bli mindre. Man kan bruke knust is, 
kjølepakninger eller kjølespray til dette. Man 
bør kjøle ned i hvert fall de første 4–8 timer, 
eller så lenge det gjør vondt. Det kan gjøres ved 
at man kjøler ned med rennende kaldt vann i 20 
minutter hver 3. til 4. time.
(Compression) Kompresjon med trykkbandasje: 
Man legger en trykkbandasje rundt skadestedet. 
Den skal være så stram som mulig, men uten å 
strupe sirkulasjonen forbi skadestedet. 
Kompresjonen bør opprettholdes de første 48-72 
timer.

(Elevation) Elevasjon, å få den skadde 
kroppsdelen opp: Det skadede stedet skal holdes 
høyt (over hjertehøyde). Blodtrykket blir da 
lavere på skadestedet og man minsker 
blødningen.

Elastisk bandasje: Vesentlig å ha ved akutte 
skader, finnes i forskjellige bredder.
Engangs isposer: Brukes som nedkjøling, virker 
først og fremst smertedempende, isposen slås 
sund og legges over det skadde området.
Uelastisk tape (sportstape): Brukes hyppig i 
forbindelse med taping av idrettsskader, er ikke 
egnet for akutte skader, men brukes litt ut i 
rehabiliteringsforløpet for å stabilisere ledd.
Elastisk tape med lim: Legges på i forbindelse 
med en akutt skade og kan brukes i de første 
døgnene av en akuttskade eller så lenge det er 
hevelse i det skadde området.
Engangshøvel: Fjern hår før sportstapen legges 
på (ikke så viktig i den akutte fasen).
Tapesaks: Gjør det enklere å fjerne tapen.

Tynn skumgummi: Ekstra kompresjon og 
beskytter huden mot frostskader når man legger 
på is.

Hvis du får en akutt skade, er tiden til du kommer i 
gang med akuttbehandling avgjørende for hvor rask 
du kan komme tilbake til idretten.
Riktig akuttbehandling de første døgnene gjør at 
rehabiliteringstiden blir kortere. IKKE TAP TID!
Dette utstyret bør du ha lett tilgjengelig under 
trening og konkurranser: Lag din egen 
utstyrskoffert.

Pass på at det alltid er noen tilstede som vet 
hvordan en bruker førstehjelpsutsyr. Ikke ha noe i 
førstehjelpskrinet som førstehjelper ikke vet 
hvordan skal brukes. Husk at førstehjelp er akkurat 
hva det står FØRSTEHJELP - Ikke vent med å 
kontakte lege hvis skade oppstår.
Vær sikker på at alle vet hvor førstehjelpsutsyret er.

Ikke bruk innholdet i førstehjelpsskrinet til andre 
formål enn førstehjelp og erstatt det som blir brukt 
så raskt som mulig. Sjekk regelmessig elementene 
som inngår i utstyrspakken din. Husk å fylle opp 
igjen før det er oppbrukt, eller er gått ut på dato.

Når du bruker en ispose, sørg alltid for at det kalde 
kun brukes indirekte mot huden, så det ikke oppstår 
frostskade. Knust is bør være pakket inn i et 
håndkle eller klut.

Lag en detaljert plantegning over området hvor 
bueskyting foregår. Merk opp plasseringene av 
telefoner, førstehjelpsutsyr og raskeste ruten det 
medisinske personalet bør følge i tilfelle det haster 
og alle andre detaljer som vurderes som nyttig.

Skyteområde:

All skyting bør være under direkte tilsyn av en 
trener, eller utpekte personer, hvis oppgave er å 
kontrollere gruppens skyting. Ansvarshavende 
signaliserer starten av skyting og slutten på skyting 
når bueskytterne får lov til å gå til målmattene for å 
hente sine piler. Flere lydsignaler i en fløyte betyr 
opphør skyting umiddelbart og brukes om en 
uventet situasjon oppstår. Kontroller at det er 
tilstrekkelig tilsyn, ratio: 1:6 (1:12).

3.2 Gruppesikkerhet

Ikke under noen omstendigheter skal det skytes om 
noen er på feltet nær målskivene. Piler kan prelle av 
målskivene, eller vike fra sin opprinnelige kurs. 
Skytelinjen skal være rett, ikke forskjøvet. Når du er 
i en gruppe der bueskyttere ikke skyter på samme 
avstand, er den sikreste metoden å ha målskivene på 
forskjellig avstander og alle skytterne på samme 
skytelinje.

   Alle bueskytterne skal stå skrevs over skytelinjen, 
eller ha begge føttene på linjen under skyting. Alle 
går bakover ca fem meter når de er ferdig med å 
skyte.

 Pilen skal bare plasseres på strengen etter at 
bueskytter står på skytelinjen og klarsignalet for 
skyting er gitt.

 -Bueskyttere skal bare trekke opp en bue når 
skytter er på skytelinjen. De skal ikke gjøre 
opptrekk med buehånden høyere enn strenghånden 
og de skal ikke gjøre opp trekket diagonalt (mot et 
mål som ikke er rett fram) på skytelinjen.
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Én skytelinje gjør sikkerheten bedre og enklere på et skyteområde

   Buer og piler må håndteres med forsiktighet på 
skytelinjen, slik at en unngår å dulte borti eller 
forårsake skade på utstyr eller andre skyttere. 
Enhver uventet kontakt med en bueskytter som er 
i fullt drag kan resultere i et dårlig skudd, noe 
som kan forårsake en ulykke.

   Bueskyttere skal ikke gjøre et opptrekk som på 
noen måte kan forstyrre bueskyttere som skyter 
ved siden av dem. Det er anbefalt å holde buen 
vertikalt. Sideveis tilting på buen, enten det er til 
venstre eller høyre, kan skape en hindring for 
andre bueskyttere.

   Ved å ha et pilkogger vil bueskytteren unngå å 
bære pilene i hendene, noe som bidrar til et 
tryggere miljø. Du har sikkert lagt merke til den 
grenseløse fantasien til visse nybegynnere: 
"sverd" dueller, kaster pilen. Dette kan være 
morsomt, men i løpet av disse "lekene" er ofte 
sikkerheten truet! Derfor ikke egg til slike 
handlinger, be skyttere om å bruke et pilkogger.

Noen andre ting som er viktig for å opprettholde 
gruppesikkerheten:

  Hvis ikke stemmen din er høy nok, begynn å 
bruke en fløyte fra første leksjon. Det sikreste og 
viktigste er å opprettholde sikkerheten.

......Planlegg og organiser praksisøkten med tanke på 
sikkerheten. Pass på å plassere bueskytterne langt 
nok fra hverandre.

 Sjekk bueskytternes utstyr regelmessig for 
riktig og hensiktsmessig tilpasning og tilstand. 
Reparer eller erstatt ødelagt utstyr umiddelbart. 
Skytteres eget utstyr sjekkes av skytter selv, 
men mas gjerne på dem som du ser er dårlige 
på dette. Alt utstyr trenger ettersjekk.

  Følg med så bueskyttere ikke er irritert eller 
opprørt på grunn av uforutsette hendelser i 
treningsøkten.

...Hvis en bue eller en pil faller foran 
skytelinjen, skal bueskytteren vente til skytterne 
på skytelinjen er ferdig med å skyte før utsyret 
hentes. Enhver pil som ikke kan hentes uten å 
flytte føttene vekk fra skytelinjen, skal hentes 
etter at skytingen har stoppet.

   Forsiktighet må utvises når piler trekkes ut av 
matten, se etter at ingen er direkte bak personen 
som trekker piler. Piler kan komme ut av 
matten plutselig og nocken kan skade noen om 
de er for nærme. Å stå bøyd foran matten er 
farlig; Bueskyttere bør vente på tur til siden for 
matten.

   Vær sikker på at ett medlem av gruppen alltid 
står foran matten, mens de andre er ute for å 
lete etter tapte piler. Hvis det ikke er nok 
personer i gruppen bør en bue bli plassert på 
tvers ved mattens side, for å indikere for andre 
at dette målet ikke er tilgjengelig.

   Etter økten skal det sikres at alle bueskyttere 
under mydighetsalder har trygg transport hjem.
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3.3 Individuell sikkerhet

Mange bueskyttere bryr seg ikke nok om sin egen 
sikkerhet ved håndtering av bueskyterutstyr. La oss 
se på noen ting som kan forårsake skade:

   Å strenge en bue feil kan forårsake alvorlige 
skader. Buer må bli korrekt strenget rett før en 
treningsøkt starter.

 -Å spenne buen for så å slippe strengen uten pil 
på, kan forårsake skade.

 .Skadet utstyr som vridde lemmer, sprukket 
bue eller piler, løs nock eller spiss, sprukket 
nock ... Du må bytte slitte og ødelagte strenger. 
Armbeskytter og tab må passe brukeren og skal 
ikke bli revet av ved skyting.

  For korte piler er farlige. Hvis en overtrekker 
like før slippet, kan den treffe buen og brekke 
eller gå gjennom bueskytterhånden.

--Mangel på oppvarming. Gjennomfør en 
skikkelig oppvarming i begynnelsen av hver 
treningsøkt.

 .Bueskyttere skal ikke springe mens de har 
piler i hånden. Hvis de ikke har pilkogger bør 
pilene alltid holdes eller bæres med spissen ned. 
Et pilkogger kan redusere skadene dersom en 
bueskytter faller.

   Ankringspunkt og hodeposisjon må være slik 
at strengen har god klaring ved slippet, med 
tanke på nese og briller, samt brystnivået hos 
kvinnelige bueskyttere.

   Når man går mot mattene må en passe på ikke 
å tråkke på, gå inn i, eller sparke borti piler som 
stikker ned i bakken eller står i mattene. Nocker 
er veldig skarpe. Finn alle piler som har 
bommet på målet. Spør etter eier.

 Vær oppmerksom på rekreasjonstiden hos 
idrettsutøvere som kommer tilbake fra sykdom 
eller skadeproblemer. Vær observant på 
utøverens evne i en periode.

  Let og finn alle mistede piler, så skadefaren 
for etterfølgende brukere av treningsfeltet 
reduseres.

Klær:
Vær sikker på å se etter følgende farer i forhold til 
strengklaring og skytters antrekk:

   Omfangsrikt, oppkneppet eller løstsittende tøy 
som kan påvirke strengen ved skulder-, bryst-, 
eller armområde.

   Klær skal sitte tett. Dersom bueskytteren har 
løse klær skal de festes. Hvis strengen treffer 
klær når den slippes, kan det føre til forslått 
arm og forårsake feil treff av pilen.

   Bruk egnede klær for å holde deg varm.

   Sjekk at ingen har på seg smykker, klokker, 
armbånd, halskjeder, osv. som kan forårsake 
fare for seg selv eller andre bueskyttere.

  Skjul snorer. Sett opp langt hår. Snu caps 
rundt. Skjul krager. Beskytt brystlommer. Tøm 
brystlommer. Fjern merker og pins. Fest korte 
ermer, spesielt hvis de har oppbrett.

   Stabile sko -bruk helst sportssko-, skal alltid 
være på foten i skyteområdet. Flate såler er 
sterkt anbefalt å skyte i.

Piler som ikke fester seg i matten på riktig måte, 
men henger utenpå skiven, disse bør fjernes så 
snart det oppdages. Skyttere på matten bør stoppe 
å skyte umiddelbart og før en annen pil treffer:

 .Den hengende pilen kan skade den neste 
pilen og kan forårsake at den neste pil 
rikosjetterer av den hengende pilen.

   Matten kan også gjøre så den hengende pilen 
kan falle av matten, noe som da vil føre til en 
miss i den pågående runde.

Du bør umiddelbart varsle et slikt problem. Stopp 
skytingen. Få med en dommer til matten og score 
pilens verdi. Ta vekk pilen, returnere for deretter å 
gjenoppta skytingen av serien.

3.5 Baneetikette
Mens skyting pågår, bør bueskyttere alltid være 
klar over de rettigheter resten av skytegruppen har. 
Bueskyttere kommer i alle typer. Mens noen er 
mosjonsskyttere og koser seg på linjen, tar andre 
skytingen svært alvorlig. Det bør tas hensyn til 
dem alle. Her er noen forventede holdninger fra 
bueskytterne:

 .Ikke snakk på skytelinjen eller distraher 
andre bueskyttere under skytingen, vent til 
serien er avsluttet.

3.4 Hindre utstyrsfeil
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Nødhjelpsinformasjon.

 Navn og klasse:  

Klubb:  

Kontakttelefonnummer:

Nødnummer:  

Ansvarsperson:  

Kontaktperson:  

Lokale:  

Ambulanse:  

Politi:  

Brann:  

Sykehus:  

Detaljer om treningslokalet, område (informasjon som skal oppgis på telefon ved en nødsituasjon)

   Bare trener gir kommentarer til en bueskytter 
som er i skyting.

--.Gi en oppmuntrende bemerkning, snarere 
enn en sarkastisk.

 Ikke kom med negative eller nedsettende 
bemerkninger på din egen skyting, da dette kan 
forstyrre eller distrahere deg selv eller andre.

 .Hvis du har problemer, skritt tilbake og si i 
fra til trener. Ikke bry de andre bueskytterne.

   Når du er ferdig med å skyte, skritt tilbake 
fra skytelinjen for å gi de andre bueskytterne 
en sjanse til å fullføre sin serie uforstyrret.

  Aldri berøre utstyr som tilhører noen andre, 
om du ikke har eiers samtykke på forhånd.

 .La andre bueskytteres piler bli stående i 
matten, om ikke annen beskjed er gitt.

  Unngå de andres piler i matten, når du 
trekker dine egne.

  Vær oppriktig når scorene skrives ned, vær 
alltid rettferdig.

Fremfor alt, vær en god idrettsutøver.

   Vis hensyn og samarbeid med klubbens 
tillitsvalgte som bare utfører sine plikter.

..Gjør deg selv tilgjengelig for enkelte 
oppgaver, som for eksempel å hjelpe til med 
mattene, samle scorekort, osv..

   Bueskyttere som har en mening som ikke 
sammenfaller med treners om noen 
klubbaktiviteter, eller klubbens regler, eller ... 
Bør delta på neste aktuelle møte og uttrykke 
sine synspunkter der. De bør ikke bry de andre 
bueskytterne, eller klubbens medlemmer under 
treningsøkten med sine bekymringer.

   Hvis du blir spurt om råd, ikke gjør jobben 
en tjenestemann skal. Kvalifisert person skal 
gjøre dette arbeidet.

   Alkohol skal absolutt ikke konsumeres på 
området. Alle personer under påvirkning av 
alkohol skal nektes å skyte.

 Røyking er ikke tillatt på idrettsarenaer. 
Røykere bør respektere røykeområdet i 
klubbens fasiliteter.

___
__

_
_

_

_
__
_
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Olympic 
Solidarity

Olympic Solidarity er hovedansvarlig for å administrere og forvalte andel 
av TV-rettighetene til OL som er avsatt til de nasjonale olympiske komiteer.

"Målet med Olympic Solidarity er å organisere hjelp til de nasjonale 
olympiske komiteer anerkjent av Den internasjonale olympiske komité,  
særlig de som har størst behov for det. Støtten skjer i form av programmene 
utarbeidet i fellesskap av IOC og NOC´s med teknisk assistanse av det 
internasjonale forbund, hvis det er nødvendig. "

Regel 8 i det Olympiske regelverk.

Blant målene for programmene vedtatt av Olympic Solidarity, som passer til 
dine behov som trener og behovet til idrettsutøvere, for eksempel:

Utvikling av teknisk sportskunnskap om 
idrettsutøvere og trenere;
Forbedre, det tekniske nivået på utøvere og trenere.

WA har postet dagens Olympic Solidarity programmer på sin hjemmeside:
http://www.worldarchery.org/en-us/home/faq/olympicgames.aspx

For søknad til noen Olympic Solidarity program, ta kontakt med din 
nasjonale olympiske komité. Du kan finne adressen til din 

nasjonale olympiske komité på:
http://www.olympic.org/national-olympic-committees



Kapittel 4

a) Simuleringer;
b) Skyte på en matte uten skive;
c) Skyte på en matte med skive;
d) Konkurranse, en runde score eller lek.
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4444Nybegynnerprogramet og kursing i 
bueskyting

Nybegynnere:
Nybegynnere anbefales kun én treningsøkt i 
uken og kurset bør vare i minst 10 uker.

Treningsøkten for nye bueskyttere:
45 minutter til 2 timers samling for bueskyttere 
og utført av en trener med følgende målsettinger:

Å oppdage bueskyting;
Å få grunnlaget for denne sporten;
Å ha det gøy med pil og bue.

Deltakere:
1 trener til 6 elever, er det mest ideelle.

I en treningsøkt er det en serie med forskjellige 
øvelser som skal praktiseres. Øvelsene som 
utføres er avhengig av ferdighet lært i teoriøkten. 
De første øvelsene i økten blir gjennomført i en 
gruppe og de siste øvelsene individuelt eller 
parorientert.

Øvelser:

Standard.lære.prosess:
Utvalgte øvelser for å lære en ferdighet er 
utformet i henhold til en logisk læringsprosess. 
Ofte vil trener starte med en enkel situasjon. 
Deretter avansere mot mer utfordrende, for 
eksempel;

Når én og samme innøvingsprosess ofte blir 
brukt, er den berettiget uttrykket "Standard 
LæringsProsess". Vi inviterer til og håper at 
trenere vil utvikle sin egen SLP.

Det er en fordel og til stor hjelp senere, om 
følgende informasjonen er tilgjengelig før 
programstart:

4.1. Klargjøre til programstart

Aldersspredningen på bueskytterne; 
Varigheten på programmet;
Antallet praksisøkter som er planlagt; 
Sted, dato og varigheten på treningsøktene;

Datoer og steder for lokale konkurranser; 
Utstyr som er nødvendig til skytterne; 
Utstyret som trener trenger;
Forsikring / ansvarshensyn.

4.1.1. Gruppestørrelse

4.1.2. Kunskap om skytterne

Gruppestørrelsen er i direkte forhold til evnen og 
antall trenere. Én trener kan håndtere greit opp til 
10-12 bueskyttere, avhengig av hvor de er i 
instruksjonsprogrammet. Det ideelle er 1 trener til 
6 skyttere.

Opprett enkle opplysningsmapper på bueskytter, 
dette er nyttig for administrasjon. Spør bueskytterne 
og foreldre etter nødvendig informasjon. Få gjerne 
postnummer og e-post adresse også, det er da enkelt 
å gi oppmerksomhet ved høytidelige anledninger. 
Når opplysningsmappen er fullført, ta en kopi og gi 
skytter. Foreldre setter pris på å få en kopi.

Se skjema " Opplysninger om skytter".

4.1.3. Tildelt låneutstyrsskjema
Et utstyrskjema er å anbefale, der det blant annet 
bør stå:

Pillengde og -tykkelse (spine);
Skyteside, høyre- eller venstrehåndsskytter; 
Dagens utvikling og problemer det jobbes med; 
Spesifikasjoner på utstyret som brukes eller 
viser nummeret på klubbens utstyr.

Hvis en skytter flytter, kan han/hun ta med seg 
skjemaet. Den nye treneren vil da enkelt kunne vite 
hvilket ferdighetsnivå undervisningen skal fortsette 
på.

Se skjema "låneutsyr/utstyrsskjema"

I Norge har vi ikke lov til å ha noen medisinske 
opplysninger på skytterne. Alle klubber må 
være forsiktige med hva slags opplysninger 
klubben sitter på angående sine skyttere. Norge 
har strenge lover på dette feltet.
         Dette skjema er fjernet.

4.1.4. Medisinske opplysninger m.m.
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4444Legge frem blinker;

Dominant sikteøye bestemmes ved et hull i hendene

4.2. Klargjøre til praksis økten
Det er flere ting som må klargjøres før hver øvelse. 
Følgende er et forslag over ting å klargjøre:

 .Sikre skyteområdet ved å sette opp skilter, lukke 
og låse dører, inspisere permanente skilt og 
signaler som er nødvendig;

 .Kanskje ha klart noen scorekort, noe å skrive 
med og en klemmappe til scorekort ;
 Ha klargjort alt nødvendig spesialutstyr for 
treningsøkten,  som strikk,  elastiske bånd,  video 
kamera, etc. ....;

Åpne lagerområdet eller utstyrsskapet;
Ha småutsyrsboksen og førstehjelpssettet klart;

4.2.1. Fastsette om skytter er høyre- eller
venstrehåndsskytter

Før utstyr gis ut må det bestemmes om 
bueskytteren er høyre- eller venstrehendt. Det er to 
måter å bestemme skytesiden på. Det har vært en 
langvarig uenighet om hvilke måte som er best: 
hånden eller øyet? Hittil har gode resultater blitt 
oppnådd ved hjelp av begge kriterier.

Studier utført i Frankrike av "Institut National du 
Sport et de l'Education Physique", har avdekket at 
det er en forskjell mellom toppytelsesbueskytteren 
og.mosjonist-.hobbybueskytteren: 
Topprestasjonsbueskytteren har en raskere 
håndreaksjon på et enkelt visuelt signal.

Basert på denne informasjonen kan skytesiden 
velges ved den mest smidige og raskeste hånden. 
Siden denne hånden vanligvis er den sterkeste, vil 
bueskytteren kunne kontrollere buevekten bedre. 
Legg til rette for læring av skyteprosessen. 
Manuell brukervennlighet er en annen måte å 
velge skyteside; sannsynligvis husker du hvor 
vanskelig det føltes første gang du håndterte en 
bue! Denne usikkerheten øker i styrke når en 
høyrehåndsskytter blir bedt om å skyte 
venstrehendt og omvendt. Derfor vil noen 
bueskyttere forsinke hele gruppen, fordi noe gir 
dem en ubehagelig psykologisk følelse av å gjøre 
noe galt (skyldfølelse).

  Hvis du valgte skyteside utfra håndvalget, må 
det påsees at bueskytter bruker riktig sikteøye. 
Høyre øye for de som trekker strengen med høyre 
hånd og vise versa. Ved å bruke "rett linje" 
siktemetode (se kapittel 7) er det lett å kontrollere 
dette. Bruk en øyelapp hvis skytter ikke klarer å 
bruke det riktige øyet riktig.

  Hvis du velger skytesiden ut fra det dominante 
øye, har du her tre metoder for å identifisere det 
siktende øyet med sikkerhet:

4.2.1.1. Metode # 1:
Strekk ut begge armene foran deg, med fingrene 
pekende oppover og håndflatene vendt bort fra 
deg. Legg så "V'ene" som du har på hver hånd 
mellom tommel og pekefinger ovenpå hverandre 
slik at det  dannes en liten åpning. Med begge 
øynene åpne rettes denne åpningen mot et objekt. 
Hold hendene rolig og lukk det venstre øyet. Hvis 
objektet fortsatt er synlig gjennom hullet, er det 
høyre øyet det dominante.

Noen ganger fungerer ikke denne første metoden, 
fordi bueskytteren ikke klarer å lukke det ene 
øyet. Det påfølgende kan være mer effektivt: Ta et 
ca 15 x 15 cm pappstykke, lag et lite hull i midten 
cirka 1,5 til 2 cm i diameter. Hold denne på strake 
armer foran deg og begge øynene åpne. Juster 
åpningen mot et objekt. Bring sakte pappstykket
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4.2.1.2. Metode # 2:

Identifisering av sikteøyet ved et hull i en papplate

Fra venstre til høyre:
To øyne åpne,
Venstre øye lukket (illustrert av en høyrehendt person) 
Høyre øye lukket (illustrert av en høyrehendt person)

bakover mot nesen. Når pappstykket treffer nesen 
vil åpningen være foran det dominante øyet. Se 
bilde over.

Stå ca 10 m unna bueskytteren og la skytteren 
danne en åpning med hendene som i metode # 1. 
Be skytteren om å se på deg gjennom hullet. Øyet 
du kan se gjennom hullet er det dominante øyet.

Se illustrasjonen nederst på denne siden. Strekk 
frem én arm og med begge øynene åpne, peker du  

en finger på et objekt (venstre bilde). Lukk 
venstre øye. Hvis fingeren forblir på linje med 
objektet, er  det høyre øyet dominant (midtre 
bilde). Reverser prosedyren og lukk høyre øye for 
å bevise at det venstre øyet ikke er det dominante 
(høyre bilde).

Raskt.sammendrag.
Når det høyre øyet brukes for sikting, blir 
strengen trukket med høyre hånd og buen holdes 
med venstre hånd. Det motsatte er tilfelle når 
venstre øye brukes til sikting.

Noen bueskyttere klarer ikke å lukke det 
ikkedominante øyet. Selv om begge øynene er 
åpne ved oppdraget kan siktingen likevel gjøres 
på riktig måte, på grunn av den ekstra styrken og 
visuelle kontrollen det dominante øyet har overfor 
det andre øyet. De som ikke har et dominant øye 
ved skyting, kan lukke det ene øyet mens det 
siktes. Dersom skytter ikke klarer å lukke øyet, 
kan øyelapp benyttes. Hvis en skytter har et meget 
svakt øye kan skytesiden være den siden som har 
det sterkeste øyet. Dersom skytter er fysisk svak 
på den ene siden, spesielt i arm eller skulder, må 
man prioritere siden med størst smidighet, fordi 
noen handlinger som for eksempel å plassere 
pilen på strengen blir lettere da. Siden balansen 
generelt bli mer solid.

4.2.2. Fastsette draglengde
Bruk en elastisk streng utenpå strengen som buen 
er oppspent med og en veldig lang pil som innehar 
måleenhet. Bueskytteren trekker i den elastiske 
strengen til fullt drag, (!! Husk sikkerheten !!) 
foran en bar matte. Hold buesidens skulder nede 
og    hodet    opprett.    Mens    bueskytter    holder

4.2.1.3. Metode # 3:
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Elastisk streng er nyttig for fastsetting av draglengde

Pilens spiss stikker ca 2.5 cm frem foran buen

fullt drag, merker trener/assistent pilskaftet på 
baksiden av buegrepet. Bueskytterens draglengde 
er avstanden fra merket og til bunnen av nockens 
spor.

Elastisk streng

4.2.3. Bestemme pillengden
For å bestemme pillengden til en nystartet 
bueskytter er det anbefalt å legge til minst 2,5 cm 
(1 ") på draglengden (se illustrasjon i kolonnen 
ved siden av). Buelengde og dravekt kan deretter 
velges.

4.2.4. Valg av bueutstyr
Se kapittel 11 "Fasilitet . . . . . . . .  -  "  for  valg av 
bueutstyr: Buelengde, buevekt, piler, . . . . . . o.s.v.

4.3. Oppbygging av en typisk sesjon
Delene på en typisk økt med bueskyting er:

   Sette opp; 
   Hilse; 
   Oppvarming; 
   Gjennomgang av forrige sesjon; 
 Ferdighetsundervisning. Denne delen vil bli 
detaljert forklart i kapittel 7 "Undervisningstips 
til treneren". Undervisningen omfatter;

- Teknisk undervisning, f.eks: Oppdage
  ferdighet eller dyktighetsrevisjon; 
- Ferdighetsassimilering. På dette trinn vil
treneren ofte benytte et sett av situasjoner

  med økende vanskeligheter; 
- Utholdenhet utvikling/evaluering. En lek
  blir ofte innført på dette trinnet;

 Tilbake til en mer "vanlig" og kontrollert 
skytesituasjon; 

Sesjonevaluering / utstyrsoppbevaring;

4.3.1..Sette.opp
Fasilitetsoppsett kan gjøres med hjelp av flere 
bueskyttere. Dette gir dem ansvar og mulighet
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Bruke en løkkestrenger med 2 føtter

Bruke en løkkestrenger med 1 fot

En bueoppstrenger er vanskeligere å bruke for 
en nybegynner, men med litt øvelse blir det lett

til å bli kjent med utstyret i klubben og de får en 
følelse av delaktighet i utarbeidelsen på økten. 
Dette er også en ideell måte å utvikle følelse av 
tilhørighet og er positiv tidsbruk når en venter på 
de som kommer for sent til økten. Bueskytterne 
kan forberede matter og mål, sjekke og klargjøre 
sikkerhetstiltakene på hele skyteområde (nett, 
skytelinje, ventelinje o.s.v.). La skytterne selv sette 
opp bueutsyret, fordi det kommer en tid hvor de 
skal ordne sitt eget utstyr. Gi dem for eksempel 
utstyrsansvaret i tredje øvelsesøkt.

Alle buer skal strenges før starten på de to eller tre 
første treningsøktene. Montere og demontere 
strengen på buen undervises på tredje eller fjerde 
økten, når bueskytterne er mer kjent med utstyret. 
Trener bør vise hvordan du strenger en bue. 
Nedenfor anbefaler vi noen av de sikreste 
metodene for buen og bueskytteren.

Løkkestrenger er rimelig og lett å bruke. Det gjør 
oppgaven med strenging av buen uanstrengt. Som 
ved alle andre strengmetoder er det nødvendig å

sjekke at strengposisjonen er nøyaktig før du tar 
vekk bueoppstrengeren. Plaser en liten bit av et 
teppe eller gummi på hardt og ujevnt underlag, 
for å hindre skader på nedre lemnock. En 
lemnockbeskytter på nedre lem vil fungere meget 
godt til beskyttelse og bidrar til å sikre strengen.

Bueoppstrenger kan kjøpes fra alle bueskytter- 
forhandlere, men nybegynnere kan bruke litt tid på 
å bruke den riktig. Etter en stund viser den seg 
likevel å være et anstendig verktøy.
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Bruk av veggstrenger

Rotasjon av overkroppen

Veggstrenger

4.3.2. Hilse
Hilse er normal folkeskikk og gjøres alltid når en 
ankommer en arena eller nye ankommer arenaen.  
Det anbefales og er en god idé å dele noen viktige 
innledende ord for å signalisere den offisielle 
starten av økten.

4.3.3. Oppvarming
Gitt med de lette buene som brukes på 
nybegynnerkurset er oppvarming ennå ikke en 
viktig del av praksisøkten. Oppvarmingsbehovet 
vil derimot vokse enormt i betydning når tyngre 
buer blir brukt og gode skyteresultat søkes. Derfor 
er det sterkt anbefalt å innføre oppvarming 
umiddelbart, vi ønsker å skape en god positiv vane.

Under oppvarming skal ikke bueskyttere ha på noe 
av det personlige utstyret sitt, dette gjelder spesielt 
pilkogger og brystbeskytter.

Det etterfølgende er eksempler på typiske 
oppvarmingsøvelser:

Gjennom bevegelser; 
Gjennom tøying;
Med et elastisk bånd/strikk; 
Gjennom skyting;

4.3.3.1. Oppvarming gjennom bevegelse

Oppvarming av overkroppen

-.Trinn.en:
Overkropp: Hofter og ben beveges ikke. De 
utstrakte armene beveges fra venstre mot høyre i 
horisontalplanet og i ulike høyder. Hendene 
holdes avslappet og tunge.



Vridning på nakken

- Pust inn i oppoverrotasjonen på skuldrene; 
- Pust ut i nedoverrotasjonen på skuldrene;
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Skulderrotasjon

Armdreiing

Hodedreiing

...Trinn.to:
Oppretthold balansen i ulike høyder med armene, 
samtidig som du beveger overkropp og hofter i én 
vendebevegelse. Hender og armer holdes avslappet 
og tunge, de bare følger med.

..Trinn.tre:
Hold kroppen rotert til en side i flere sekunder, 
så dreies hodet i motsatt retning tre ganger. 
Hodet må være i en opprett posisjon. Gjenta 
mot den andre siden.

Disse tre øvelsene følger på hverandre uten pause.

   Oppvarming av skuldre:
Lag sirkler med skuldrene.Armene langs kroppen, 
mens skuldrene lager de største sirklene som 
mulig. I én retning først (med klokken), deretter 
den andre retningen (mot urviseren). Fra nå av er 
det anbefalt å knytte pustebevegelsen til øvelsene:

Ingen grunn til hurtige rotasjoner, bare arbeid med 
å få så store sirkler som mulig.

..Dreiing.av.arm:
Hold overarmene horisontalt i skulderhøyde, bøy 
underarmene 90 grader: En hånd oppover og en 
hånd nedover. Beveg underarmene vekselvis opp- 
og.nedover.
Se illustrasjonen nedenfor.

-.Oppvarming.av.nakke:
Snu på hodet alternerende mot høyre og venstre. 
Pust inn når du snur hodet ut mot siden, så langt du 
kan. Pust ut når du snur hodet tilbake. Gjenta 
bevegelsen og pustingen den andre veien.
Se illustrasjon nedenfor.



a) Vipp hodet mot den ene skulderen;

b) Rull hodet ned mot brystet; pust ut samtidig.
c) Rull hodet opp til den andre skulderen;

pust inn samtidig.
d) Hodet beveges fra ene skulderen til den

e) Gjenta fra b) og repeter.

Ingen hurtige bevegelser, ha god følelse på hode- 
vekten. Bytt retning etter 6 rotasjoner.
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Rulle med hode

Håndleddrotasjon Pianospilling

Rulle med hodet:

andre; rull ikke hode med mye bakoverbøy,
hodet skal nesten være vertikalt når du
beveger hodet tilbake til utgangspunktet.
Pust ut til hodet er rett opp og inn til
utgangspunktet.

Oppvarming av albue og håndledd
 .Underarmene sirkler rundt albuene; For å spare 
tid, kan du samtidig rotere håndleddene.

  Håndleddrotasjoner, med hendene foldet.

   "Pianospilling", rask åpning og lukking av fingre. 
Se bilde under og neste side.

Oppvarming av fingre
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Rask åpning og lukking av hendene

Strekking av "Medium deltoid"
Hendene foldet bak på ryggen

4.3.3.2. Oppvarming gjennom tøying
Tøying og strekking skal bare gjøres når en er 
godt varmet opp, fordi det er tryggere å strekke 
på varme enn kalde muskler. Ikke press mer enn 
70-80% av hva du kan gjøre. Strekk på utpust og 
med avslappet muskulatur. Hold på strekken i 15 
til 30 sekunder; Store muskler trenger lengre tid 
enn små muskler. Unngå rykninger. Vi anbefaler 
å gjøre en isometrisk innsats (muskelkontraksjon 
uten bevegelse) før en muskelstrekk gjøres, som 
vist på illustrasjonene.

...Strekking.av."Medium.Deltoid". 
Yoganavnet på denne holdningen er "Cow Head".

Skuldre

   Hendene foldet bak på ryggen, fingertuppene opp 
mot halsregion.



a)

b)

c)
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Skulder- og sidestrekking 

Bakre del av skulder og ryggstrekking
"Due nakke" bevegelse, en oppadgående 

nakkestrekking

Skyv ene albuen mot motsatt hånd og hold presset 
i.cirka.15.sekunder.
Stopp pressingen og kryss beina.

Strekking av skulder og side

Trekk samme albue i cirka 15 sekunder. 
For bedre strekk, press hoftene mot strukket side. 
Se bilde over.

Skyv albuen mot motsatt hånd i cirka 15 
sekunder.

Bakre del av skulder og rygg

Stopp innsatsen og kryss beina, sett beinet fra 
motsatt strukket side foran. Se bilde under.

Trekk i albuen din mens du vrir på kroppen din, 
vri hoftene motsatt vei av strekkingen. Hold 
cirka 15 sekunder.

Strekk av halsregionen
Nakke- og trapezius-muskler

"Duenakke"-bevegelsen består av en oppadgående 
strekk i nakken mens du prøver å rette den ut og få 
haken innover. Senk skuldrene ned. Dette er en 
god oppvarmingsøvelse for utvidelse av brystkassa.



a)

b)

c)

d)

1)

2)

3)
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Trapezius strekking.

Nakke- og ryggstrekking.

Sammenflettede albuer

Lik den forrige øvelsen "due nakke" -bevegelse, 
men nå skal halsen strekkes på skrå. Se bilde under.

Skyv hodet mot hånden i cirka 15 sekunder
Stopp innsatsen og senk skulderen på motsatt 
side.
Bruk bare en eller to fingre til å strekke med, 
trekkes det for hardt kan senene og/eller 
muskelfiberenes skades. Oppretthold strekken 
i 15 sekunder.
Gjentas på begge sider like hardt og like lenge.

Nakke og øvre del av ryggen
Skyv  tilbake  hodet  mot hendene i cirka 15
sekunder. Pust rolig.
Stopp innsatsen og flytt albuene mot 
hverandre.
Bøy ryggen nedover. Hold strekken i 15 
sekunder. Pust dypt inn og ut mens du bøyer 
og tøyer på nakke og rygg. Se bilde øverst i 
neste kolonne.

Brystregion
Vertikalt.oppstrekk

Løft armene oppover. Skyv opp så høyt du kan. 
Hold i cirka 15 sekunder.

Sett din venstre albue inn i den høyre. Den venstre 
underarmen snur på den høyre ved å la hendene 
være lett sammenflettede. Se bilde under.

Sammenflettede albuer

Skyv så albuene fremover, samtidig som du lener 
overkroppen din fremover. Beveg albuene så langt 
du kan i alle retninger. Føl strekken tilknyttet til 
hver albueposisjon.

Trapezius



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

a)

b)

c)

Foran og bak vertikale tøyningsåpninger.  d)

e)

f)

g)
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Armbevegelse foran og bak kroppen over hode

4.3.3.3. Oppvarming med elastisk bånd/strikk

Oppvarming av skulderregion

   Beveg armene over hodet foran og bak kroppen. 
- Armer og elastisk bånd utstrakt.

Hold strikken utstrukket. Flytt vekselvis armene 
foran og bak kroppen din. Som om det er en pinne 
du holder i. Pust inn når armene føres bakover, 
pust ut når armene føres fremover. Se bilde under.

Samme, men på skrå.

Hold båndet litt utstrekt over hode ditt.

Pust ut mens du senker armene foran deg.

Fortsett å senke armene foran deg, samtidig 
som du lar båndet bli slakt.
Pust inn mens du sprer ut armene for å få 
strekk i båndet og løft bånd og armer over 
hodet.
Pust ut mens du senker armene og strekker 
båndet bak ryggen din.
Fortsett å senke armene bak ryggen din, 
samtidig som du lar båndet bli slakt.

Pust inn mens du sprer armene for å strekke 
båndet og løft bånd og armer over hode.

Gjenta a) til g) igjen og igjen ......

Horisontale tøyningsåpninger
Strekk armene horisontalt foran deg, med en 
ende av båndet i hver hånd.
Pust ut mens du sprer armene ut. Båndet 
strekkes til det berører øvre del av brystet.
Slakk båndet mens du puster inn og bring 
armene tilbake til sin startposisjon.

Pust ut mens du sprer ut armene. Båndet vil 
strekkes til det berører øverste del av magen.
Slakk båndet mens du puster inn og bringer 
armene tilbake til sin startposisjon.
Pust ut mens du sprer ut armene. Båndet vil 
strekkes til det berører øverste del av 
ansiktet ditt.
gjenta fra b) og repeter ......



a)
b)

c)
d)

e)

a)

b)

c)

d)

e)
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Rulle med skuldrene

Vertikal for- og bakoverjobbing

Rull med skuldrene, mens du har et elastisk 
bånd under føttene.

Pust inn mens du ruller skuldrene oppover. Pust ut 
mens du ruller skuldrene nedover.
Etter 6 rotasjoner i én retning, snu rotasjonen. Se 
bilde under.

   Vertikal for- og bakover jobbing over hodet, fest 
det elastiske båndet under kneet. Stå på en fot, 
plasser det elastiske båndet under kneet på den 
andre foten. Hold båndet med hendene spredt fra 
hverandre, litt bredere enn skuldrene. Deretter 
vekselvis:

Strekk armene høyt oppover mens du puster ut.
Senk hendene dine foran skuldrene mens du 
puster inn.
Strekk armene høyt oppover mens du puster ut.

Senk hendene dine bak skuldrene mens du 
puster inn.
Gjenta fra a) og repeter ........

Denne øvelsen stimulerer balansen i kroppen din 
mens du forbereder overkroppen på videre innsats.

Spesifikk skulderoppvarming

...Imiter fullt drag, med gummistrikk rundt 
strengarmalbuen og buehånden. Se bilde side 17.
Ha en høy for-trekking, samtidig som du lar 
strikken gli gjennom fingrene på strenghånden, 
alternativt:

Et høyt fullt drag mens du puster inn.

Et fullt drag senket til lavt under skulderhøyde 
mens du puster ut.
Et fullt drag fra rett under skulderhøyde mens 
du puster inn.
Et fullt drag fra høyt over skuldrene dine mens 
du puster ut.
Gjenta fra a) og repeter ......
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Bånd rundt strengarmens albue

Skytesimulasjon med et gummibånd

Simulere skyting med elastisk bånd

Bytt ut buen med en gummistrikk. Gjør deretter 
de samme bevegelsene som i et fullt drag og slipp 
strikken med strengfingrene. Oppretthold samme 
muskelarbeid etter at strikken er sluppet.

Fullføring skal alltid bli gjennomført automatisk

Dette er den siste oppvarmingsfasen, som ofte 
gjennomføres med skyting av piler på barmatte. I 
denne fasen gjennomgås det som var tema ved 
forrige.treningsøkt. 
Hvis du foretrekker å jobbe på nytt med den siste 
lærte ferdigheten i stedet for å innføre en ny en, 
kan du organisere en matte med skiver som 
scoresonene er fjernet på (se Standard lære 
prosessen, første side i dette kapittel).

4.3.3.4. Skyteoppvarming

4.3.4. Repetere forrige treningsøkt
Samtidig med at oppvarmingen avsluttes, fortelles 
noen viktige ord om den forrige økten. Husk å få 
med skytterne,  be om svar,  tilbakemeldinger, still 
spørsmål, ....... Angående foregående treninger. De 
vil ikke ha noen problem med å svare, siden du 
allerede har gitt dem stikkord i løpet av 
oppvarmingen. Skytterne skal uttrykke seg 
muntlig, siden vi har en tendens til å huske bedre 
hva vi sier fremfor hva vi hører.
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“Anbefalt skytedistanse ved første treningsøkt”

5 til 7 8 til 10 11 til 13   14 til 16    Alder

4 m X

6 m X

8 m X

10 m X

X

X

X

X

4.3.5. Undervisningen
Etter å ha forklart innholdet av økten, strukturér 
økten på følgende måte:

-.Teknisk.trening, f.eks oppdagelsen eller 
påminnelse om en ferdighet;

-.Ferdighetsassimilering. På dette trinnet bruker 
trener ofte et sett med praktiske øvelser og med 
økende vanskelighetsgrad;

 .Utholdenhetsutvikling og læringsevaluering. 
Et lek er ofte en del av dette trinnet.

Ytterligere informasjon om undervisning i 
kapittel 7 "Undervisningsforslag"

Noen trenere finner repetisjon og "ned-trapping" 
nyttig, bueskytterne skyter da på bar matte eller 
skyter noen serier med øynene lukket. Med dette 
vil de igjen finne sine skyteferdigheter. Andre 
trenere foretrekker å avslutte, når bueskytterne har 
det som morsomst, med "godfølelsen" som ble 
innpodet i løpet av økten/leken. Ingen av 
alternativene er bedre enn det andre, valget 
avhenger av:

4.3.6. Gjenoppdage

   Hvor  god  økten ble, interessen  som genereres 
under utholdenhetsutvikling og læreevaluerings- 
stadier;

  Bueskytternes opptreden under økten i forhold 
til den lærte ferdighet og deres oppmerksomhet 
ved ytelse av instruksjoner;

 Bueskytternes konsentrasjonsevne, trivsel og 
glede når det gjelder innholdet på økten.

Tiden som brukes på rigging av utstyr og 
tilrettelegging kan bli viktig av flere grunner:

4.3.7. Utstyrslagring og evalueringstid

  Den lærer bueskyttere å ta vare på anlegget og 
utstyret som er til rådighet;

   Det utvikler følelse av tilhørighet til klubben;

  Det gir muligheten til å diskutere økten på en 
uformell måte;

 Det blir lettere verbale utvekslinger mellom 
deltakerne utenfor treningslokalet;

 Den lærer bueskyttere hvor mye arbeid som 
ligger bak treningsøktene;

 Den tilrettelegger for aktivitetskonsultasjoner;

   Prioriterer positive tilbakemeldinger;

Kort summert så: Planlegg hver praksisøkt med 
tanke på de ovennevnte punkter. Vektlegg 
undervisningsnivået basert på skyteferdigheter for
hver økt. Implementer alltid SLP (se 1. side i dette 
kapittel) i Praksisdelen av treningsøkten.

4.4. Sekvensene i en praksisøkt 

4.4.1. Forslag til første praksisøkt 

Skyteavstand mellom 4 og 10 m, avhengig av den 
fysiske størrelsen og aldersforskjellen på 
bueskytterne. Nedenfor er et diagram som kan være 
et forslag. Bruk en 60 eller 80 cm fullskive. Fordel 
bueskytterne i gjennomførbare grupéringer med 
hensyn til plass, utstyr og tilgjengelige trenere/
assistenter.

Sekvens nr. 1:

I hver gruppe presenteres trenerne og bueskytterne. 
Sjekk om alle eventuelle skjemaer er ferdig utfylt. 
Hvis ikke, gjør det nå.

Sekvens nr. 2:

Sekvens nr. 3:

Vis fram fasiliteter og utstyr som skal brukes.

Plasser bueskytterne slik at de kan observere en 
skytedemonstrasjon og demonstrer hvordan man 
skyter. Fortell om sikkerhetsregler gjennom hele 
demonstrasjonen. Fortell bueskytterne betydningen 
av "ta ned". Forklar forskjellen på venstre- og 
høyrehånds skyting, og grovt forskjellen på de 
forskjellige buedivisjonene. Gi anbefaling 
angående klær.

Sekvens nr. 4:

Sekvens nr. 5:
Hjelp hver bueskytter med:
- Å velge venstre/høyrehånds skyting; 
- Å finne riktig pillengde og spine;     
- Å beregne buevekt og buelengde;    
- Å anbefale bueutstyr som passer

     skytters fysiske ferdigheter;
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Klubbens buer bør være nummererte slik at 
bueskytter kan lett igjenkjenne buen til neste økt . 
På dette stadiet er en bue sjeldent for lett, tvert imot 
er den ofte for tung. Så forklar fordelen av å bruke 
en.lett.bue.
Det er totalt forbud mot tørrskyting, forklar 
hvorfor.
Gjør klar seks piler som passer buevekten som 
brukes, fortrinnsvis likt merket. Forklar at pilen må 
festes på strengen kun når en er på skytelinjen. Lån 
ut et pilkogger og en armbeskytter av passende 
størrelse. Hjelp bueskytterne å feste kogger og 
armbeskytter.
Avgjør om en brystbeskytter er nødvendig. Om 
nødvendig så lån ut en. Sjekk om klærne er egnet. 
Om skytter har for løse klær og ikke mulighet for å 
gjøre noe med det der og da, gi råd så skytter har 
riktige.klær.til.neste.økt.
Bruk en fingerbeskytter om det er nødvendig. 
Bueskytterne er mer bekvemme uten en 
fingerbeskytter. Du vil ha en bedre visuell kontroll 
av.fingerstilling.hos.skytterne.
Ikke bruk bueslynge til nybegynnere, da dette vil ta 
vekk oppmerksomheten fra viktigere oppgaver. Når 
utstyr er levert ut, demonstrer en skyting. Først uten 
bue, så med. Demonstrer både høyre- og 
venstrehånds skyting.

Fordel 2 til 4 bueskyttere per mål, og i par. Forklar 
hva "ta ned" betyr og viktigheten med denne 
kommandoen. 
De må alle være med på skytingen under tilsyn. For 
å opprettholde en vedvarende skyterytme i løpet av 
de første øktene prøv å ha maks 1:6 i trenerratio. 
Assister bueskytterne med de første pilene. Så 
overtar de selv. Endre på utstyret om nødvendig. 
Vær oppmerksom på:

- Drag- og pillengden
- Strengklaring, med hensyn til posisjonen på

buearmens hånd, albu og skulder.
Fysisk bistand er svært ofte nødvendig under hele 
sekvensen. Mimeteknikk kan benyttes som en start 
(det er å etterligne kroppsposisjon og skyting uten 
bruk.av.bue). 
Grip bare inn for å sørge for at kroppen er i en 
loddrett stilling og skuldrene er senket. 
Bueskytteren skal være avslappet, oppdrag være 
godt gjennomført. For å ivareta sikkerheten; 
Be dem om å si ifra til deg umiddelbart hvis de 
føler noen smerte fra slående streng på enten arm 
eller bryst, eller om de får ubehag i strengfinger. Gi 
dem tillatelse etter skjønn til å skyte uten tilsyn når 
de viser en trygg skytestil og en tilstrekkelig 
forståelse av grunnleggende sikkerhet.

Sekvens nr. 6:

Sekvens nr. 7:
Når skyterunden er over, forklar:
   - Hvordan forlate skytelinjen;
   - Hvor legge fra seg buen;
   - Hvor en venter på signal for å hente pilene;

Blås i en fløyte når pilene skal hentes. Ta gruppen 
til matten, fortell dem om potensiell fare ved 
pilene i matten og om piler på bakken eller på 
gulvet. Demonstrer riktig metode for å trekke piler 
og hvor de skal stå under piluttrekket. Ingen skal 
stå rett bak pilene som står i målmatten.

Sekvens nr. 8:

Sekvens nr. 9:
Etter hver serie, når bueskytterne er tilbake ved 
skytelinjen, gjennomgå raskt et skyteteknisk punkt 
ved hjelp av en kort demonstrasjon (med et 
elastisk bånd går det greit).

Sekvens nr. 10:
Under hver påfølgende serie. Hjelp dem som har 
problemer og gi individuell bistand til maks to 
bueskyttere om gangen.

Sekvens nr. 11:
Etter noen serier eller cirka 20 minutter før økten 
er ferdig. Gjennomfør et spill/lek f.eks. Leken 
"Eliminasjon av fargesoner" i kapittel 9 punkt 6. I 
denne leken er det ikke nødvendig å telle poeng 
og det hjelper nybegynnerne å huske de ulike 
fargesonene. Elimineringslek skaper også en 
pause for dem som er slitne, samt observasjon av 
den "beste"

Sekvens nr. 12:
Etter hver runde med lek når bueskytterne er 
tilbake på skytelinjen. Husk å fortelle det neste 
trinnet av leken. Med hver eliminerte bueskytter, 
få dem til å observere, eller score, eller rydde og 
legge utstyret tilbake på plass. Og så diskutere 
"følelsen" de har hatt av sesjonen.

Til.slutt:
Sesjonens lengde er på mellom 45 minutter og to 
timer, avhengig av gjennomsnittlig alder og 
ferdighet på gruppen.

4.4.2. Forslag til andre praksisøkt

Innføring av oppvarming anbefales. Sjekk mer 
detaljert teknikk. Spesielt overkropp (hodet rett, 
skuldrene lave, avslappede armer og hender). 
Bueskytterne begynner å observere seg selv og 
egen form, for deretter å begynne å bruke speil. 
Betydelig kontrollert praksis er nødvendig for å 
forsterke formingen på detaljene. Målmattene er 
kanskje satt på 10 m for denne sesjonen.



Kroppsposisjonering;
Håndposisjonering;
Bueløftet;
Oppdraget;
Innsatsen ved fullt drag;
Strengklaringen;
Buehånd (introduksjon av håndslyngen); 
Slippet;
Fullføringen;
Bakre sikteposisjon (ansikt/draghånd posisjon); 
Vertikal draghåndsposisjon;
Strenglinjering;
Sikteposisjonering (kvadriale metoden);
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4.4.3. Etterfølgende praksisøkter
Fra denne økten og fremover skal bueskytterne 
strenge sine egne buer ved starten av økten og 
avstrenge.dem.på.slutten.av.økten.
Fra den fjerde økten og fremover, begynn å 
organisere reelle undervisningsøkter. Se kapittel 7. 
Lær deg de grunnleggende skyteferdighetene i 
følgende rekkefølge:

Merk:
Noen av disse grunnleggende ferdighetene kan 
kreve mange sesjoner og mange forskjellige 
øvelser. Bygg din egen plan for undervisnings- 
temaer. I kapittel 7 i denne håndboken gis forslag 
til undervisning i hver av disse grunnleggende 
temaer.

Slippet og fullføringen



Kapittel 5
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Vanlige problemer

Din rolle som trener er å undervise i grunnleggende 
bueskytesteknikk.
Ikke undervis i hva som bør unngås eller enda 
verre: Hva som er galt. For å undervise i hva som 
ikke bør gjøres, er hukommelse og muntlige 
ferdigheter alt som kreves.

Vanlige problemer

5.1. Pilrelaterte feil
Pilen faller av pilhyllen under oppdrag:

Fingeren under pilen presser pilen oppover;
Spenning   i   strenghånd:   Klemmer   sammen
fingrene under oppdraget og baksiden av 
hånden blir  skålformet  istedet  for å være  flat;
Skråstiller buen slik at toppen på buen tilter 
over mot pilhylle-siden;

Piler som gjentagende ganger faller av fra målet 
(avhopper):

Lar strenghånden krype fremover før slippet; 
Butt spiss på pilen eller skadet spiss;
Treffer  hyssingen  på  halmmatten  eller  andre 
hindringer inne i matten;

5.2. Pilen treffer feil
Pilene treffer lavt på målskiven:

   Varierende siktejobb eller siktejusteringsfeil;

   Buearmkollaps;

   Har ikke konsistent ankringspunkt;

   Slipper ned buearmen for tidlig;

   Møter strengen med ansiktet;

   Nockmerket er for høyt;

Strengfrigangen er dårlig;

Varierende buehåndsposisjon;

   Slipper strengen før ankringspunktet er nådd;

Kollaps i skulder eller buearm som resulterer i 
forkortet draglengde;

Pilene treffer høyt på matten:

Varierende siktejobb eller siktejusteringsfeil; 
Ankringspunktet er for lavt;

Løfter buearmen når strengen slippes;

Skyver for hardt mot buen;

Nockmerker for lavt på strengen;

Trekker strengen forbi ankringspunkt før slipp; 

Varierende buegrep (hæling i buegrep);

Pilene treffer til høyre på matten (høyrehånds- 
skytter):

Skyver buearm til høyre i slippet;

Varierende sikteplassering eller feiljustert sikte;
Skråstiller/heller på buen eller hode for mye;
Rykninger i strenghånden eller varierende 
buegrep;
Venstrehåndsskytter sikter med feil øye;

Dårlig eller fraværende strenglinjering;
Strengavvik i slippet;

Overstrekker kroppen i draget (overdrag); 
Bruker biceps under oppdraget;
Buearmen får albuekollaps, som resulterer i 
skyving av buen til høyre i slippet;

Pilene treffer til venstre for matten (høyrehånds- 
skytter):

Skyver buearm til venstre i slippet; 
Varierende sikteplassering eller feiljustert sikte; 
Skråstiller/heller for mye på buen eller hodet; 
Rykninger   i   strenghånden   eller   varierende 
buegrep;
Høyrehåndsskytter sikter med feil øye;
Dårlig eller fraværende strenglinjering;
Ankrer    med    ansiktet    inn   i   strengbanen; 
Dårlig eller fraværende strengklaring; 
Kroppsposisjoneringskollaps i slippet;
Pilen faller av pilhyllen i slippet;
Tar med strengen utover fra ansiktet i slippet;

Noen ganger er identifiserte treffeil ikke knyttet til 
skyteteknikken. Prøv å skyte med skytterens bue 
eller se på pilens bane. Buen eller pilene kan  være 
feilen.
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5.3. Skive-panikk
Skive-panikk eller noen ganger referert til som 
"Gold shyness, blink- eller gul- skrekk" og er et 
problem som berører ytelsen i det kritiske 
øyeblikket. Bueskyttere bør bestemme seg for å 
skyte når; Det oppnås en følelse av synkronisering 
i kroppsstilling og stabil skyteposisjon kombinert 
med perfekt siktefølelse (Visuelle, følelse, slipp 
og fullføring). Se kapittel 1.
Noen ganger under læringen av skyteprosessen 
skyter bueskytteren før et tilfredsstillende 
siktebilde er oppnådd. Treneren må gripe inn på 
dette stadiet for å få bueskytter til å sikte stabilt 
før skyting. I ekstreme tilfeller skyter 
bueskytteren før endelig skytestilling er oppnådd.
Skive-panikk er forårsaket av at skytter stoler for 
mye på sine visuelle stimuli, i stedet for den 
mentale oppmerksomheten til å bestemme 
skyteøyeblikket. Problemet blir forsterket når 
bueskytteren begynner å "forutse" prestasjons- 
økninger og tenker på fremtiden, selv om denne 
fremtiden bare er et brøkdel av et sekund unna 
(dvs. forutser at gullet er sikret og slipper 
skuddet).
Å kurere skive-panikk; Få bueskytteren til å 
fokusere sin oppmerksomhet på hva som skjer og 
ikke.på.hva.som.vil.skje.
Det finnes mange løsninger; Alt som kreves er en 
god del kontroll og utholdenhet av bueskytteren. 
Derfor kan et middel som umiddelbart eliminerer 
problemet, være å bytte skytesiden. Denne 
manøveren er lett oppnåelig i startfasen siden 
neurologiske baner skiller mellom høyre og 
venstre side i vårt legeme. Dette kan eliminere 
skytters sikteproblem og skytter får bedre kontroll 
over skuddet. En lettere bue kan være nødvendig 
for å kompensere på den fysiske styrke forskjellen 
mellom de to sidene. Tiden brukt på skyting før 
sideendringen er ikke bortkastet, snarere tvert 
imot. Studie gjennomført av den italienske 
Starosa (Matveev L.P. ; "Fundamentals of Sport 
Training"; Fis Mosca , 1983 ) avdekket at trening 
på den ene siden gir dyktighetsutvikling på den 
inaktive siden. Videre kan bare "sunn" trening 
bidra til utvikling av enda bedre utførelsesvaner. 
Drenkov´s Studie avslørte gunstige bivirkninger 
av bilateral trening på økt ytelsesnivå. I praksis 
vil denne løsningen ofte møte motstand før den 
blir tatt i bruk og genererer stor interesse i løpet 
av og selv etter dens anvendelse. Bruken av 
motsatt side vil øke muligheten for den siden som 
en vanligvis bruker, noe som kan resulterer i 
forbedret skyteferdighet.
Fordelene av disse utstyrsendringene erverves 
ikke lett. ---Hardt arbeid vil være påkrevd---.

5.4. Vanlige skytterproblemer
Gjennom denne håndboken har grunnleggende 
skyte ferdigheter blitt vektlagt. Derfor har du nok 
allerede funnet noen vanlige problemer som:

Bevege hode mot strengen;

-..Løfting av skuldre, spesielt buearm skulderen 
når buen løftes;

  Å ha for lav strengarm-albue kan produsere et 
varierende slipp eller "dødt slipp";
   Beveger hele kroppsvekten (gravitasjonssenteret) 
over på strengsidebeinet;

Åpner strengfingre for sakte (inneffektivt slipp);

Stopper siktingen for fort for så å slippe strengen;

Senker buearmen for fort etter slippet;

Så fort et problem er identifisert: Bestem deg for 
hviken endring som kreves for utvikling av 
ferdigheten som trengs. Deretter velger du den mest 
aktuelle øvelsen for å finpusse ferdighetene.

Mulige og mest vanlige problemer angående 
slipp-handling og fullføringen:

For å unngå eventuelle dårlige vaner, retter vi fokus 
mot den mest tilrådelige måten å skyte ordentlig på. 
Erfaring viser at det er to mest vanlig problemer 
som kan dukke opp i denne delen av skuddet. 
Nedenfor er de omtalt sammen med noen 
anbefalinger på hvordan du kan overvinne dem.

Strengarm-albuen er lavere enn skulderen kan 
komme av:

* Muskulære spenninger i armhulen (pectoral).
... I såfall vil du sikkert se ved fullt drag at 
skytters albue er på vei nedover.

Det kan fungere og en kan skyte godt med for lav 
albue, men det kan også generere vertikal 
deformasjon på skrå i kroppen mot strengfoten.

* En   avslapning   i    strengarmens    skulder-
muskulatur ved slippet, forårsaker en endring 
i fullføringen. Dette må unngås.
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Albuebevegelse grunnet over- og underarmsmuskulær handling. Rotasjonen i seg selv er ufarlig, men det er 
unødig energibruk, p.g.a. overdreven bruk av musklene i strengarmen. Denne teknikken er ikke tilrådelig.

Vertikalt slipp rundt strengsidens skulder. 
Ofte forårsaket av for mye spenning i 
rhomboidmuskelen, strengarmalbuen 

presses nedover under oppdraget.



Begrunnelse: 
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Utoverslipp

Utoverslipp kan skyldes:
* Vinkelen mellom over- og underarmen
grunnet triceps bruk;
* Muskelspenning i strengunderarmen
og håndleddet. Napping i slippet;

Et slikt slipp kan generere venstre- og høyretreff, 
men også vertikale avvik. Derfor er det ikke 
tilrådelig.

Et menneske er aldri immobilt, men på 
konstant jakt etter utligninger. Vi må 
tillate "sinn og skinn" å oppnå stabilitet 
til enhver tid, selv under det korte 
øyeblikket når strengen

skyver på pilen under slipp og 
fullføring. Dette kan bare oppnås 
dersom fokusert konsentrasjon 
opprettholdes og man er mentalt 
forberedt. Å kunne fortsette visuell og 
motorisk koordinering under slippet 
og fullføringen er en av de mest 
fundamentale bueskytterferdighetene. 
Bueskytteren i fullt drag viser 
allerede denne albuebevegelsen. 
Jo enklere bevegelse, jo lettere er den 
å repetere.



Kapittel 6

Trenerrollen
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Som trener spiller du en viktig rolle i å hjelpe 
nybegynnerne til å nyte sin aktivitet innen idretten. 
For å gjøre sporten morsom for alle må du forstå 
hvordan nybegynnere kan vokse og utvikle seg, 
hvordan de kommuniserer med hverandre og hva 
som motiverer dem til å komme tilbake. Denne 
håndboken gir deg en oppsummering på de 
ferdigheter og kunnskaper du trenger for å være en 
effektiv trener.
Bueskyting er en anerkjent god fysisk og mental 
trening. I de senere årene har den også blitt i stadig 
større grad populær som sport, for alle og i alle 
aldersgrupper. Folk deltar i bueskyting av 
forskjellige grunner. Mennesker liker å lære nye 
ferdigheter og tester disse ferdighetene mot andre i 
konkurranse. De liker også den utfordringen og
begeistringen som er knyttet til denne sporten. Å 
vinne er viktig men bueskyting fremkaller de enkle 
gledene folk får fra å være aktiv, være sammen 
med venner og å være en del av idretten vår! 
Holdningen du har til trener rollen bør reflektere 
disse ønskene. Du er på rett spor hvis du 
konsentrerer deg om å ha det gøy i underviningen 
av det grunnleggende:

Skap en morsom erfaring for alle nybegynnere 
(se kapittel 13 "Spill/Leker").
Ha fokus på det grunnleggende. Etterhvert som 
nybegynnere utvikler sine ferdigheter, utvikles 
også engasjement for sporten.

Ved å være forberedt og utøve trenerrollen med 
omhu vil du bidra med å gjøre treningen til en 
positiv og hyggelig opplevelse. Du kan oppmuntre 
flere mennesker til å ha sport og rekreasjon som en 
daglig del av livet og se på bueskyting som en 
sport for resten av livet!

Her er en kort oppsummering på noen av de store 
trenernes prinsipper dekket i denne håndboken. 
Du kan kalle det "trener kredd....":

Vær klar, villig og i stand til å hjelpe 
nybegynnere og utvikle seg til sitt fulle 
potensiale mens de erkjenner sine forskjeller. 
De har forskjellig bakgrunn, er født med 
forskjellige talenter, de vokser og utvikler seg 
på ulike nivåer.
Sett realistiske mål, basert på hver nybegynners 
vekst og utviklingspotensial.
Gå foran som et godt eksempel. Undervis og 
demonstrer selvdisiplin, samarbeid og 
rettferdighet. Utøv respekt for "fair play".

Vektlegg utfordring og morro. Å lære nye 
ferdigheter og teknikker kan være morsomt, 
når det innføres gjennom aktive øvelser og 
konkurranser.
Vær talsmann for variasjoner. Oppfordre 
nybegynnere til å delta i andre idretter og 
aktiviteter.
Vær fleksibel og lærevillig så du utvikler dine 
ferdigheter som trener. Ikke vær redd for å 
gjøre feil eller be om hjelp når du trenger det.
Behold perspektiv. Sørg for at treningstidene 
er tilpasset i lengde og antall per uke. De er 
først og fremst individer, deretter bueskyttere!

Trenerrollen er for alle som liker bueskyting, bryr 
seg om folk og ønsker å dele denne lidenskapen. 
Trenerjobben er for alle idrettsutøvere, kvinner og 
menn, foreldre og besteforeldre. Hva skal til for å 
være en trener? Følsomme og omsorgsfulle folk 
som er organiserte, ønsker å samarbeide med 
andre og som vil lære bort fra dypet av hjertet sitt. 
Trenere er folk som elsker bueskyting og ønsker å 
formidle sin kunnskap.

6.1. Din rolle som bueskyttertrener

Når du arbeider med dine nybegynnere bør du 
huske på at du er en lærer, leder og rådgiver.

Som lærer skal du:
Gi enkle essensielle undervisningspunkter 
for å hjelpe nybegynnere å lære;
Oppmuntre til kompetanseutvikling gjennom 
forskjellig undervisning og gode lære-
situasjoner;
Legge opp til mye aktivitet medvirkende til en 
aktiv livsstil for nybegynnere.

Som en leder skal du:
Gjøre bueskyting til en positiv og morsom 
aktivitet;
Sette utfordrende mål, men også realistiske;
Tilby oppmuntring og støtte for å hjelpe 
nybegynnere til å yte det beste de kan;
Innføre viktigheten av å ha en god sport og 
utøve "fair play";
Respekter den enkeltes rettigheter og ønsker 
og aldri ydmyk eller tukt foran andre;
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Som rådgiver skal du:
Lytte til dine nybegynneres bekymringer og 
håndtere dem så godt du kan ved å være 
støttende.
Respekter behov og konfidensialitet hos hver 
enkelt.

Som teknisk ressurs skal du:
Kjenne sporten før du starter som trener;
Ikke være fornøyd med bare å vite hva du har 
tenkt å lære nybegynnere;
Gjør en studie av bueskytingens historie;
Vær oppmerksom på nye fremskritt innen feltet.

Denne håndboken vil være til hjelp for alle som 
underviser og lærer bort kunsten å skyte med bue. 
Likevel vil en grunnleggende form for 
bueskytterutdanning i forkant være nødvendig.

Som utøvende trener vil resultatene være reelle og 
umiddelbare. Du deler de små seirene med 
nybegynnerne mens de utvikler ferdigheter. Du 
føler det i deres iver og entusiasme. Du ser det i 
deres smil. Men resultatene av trenerutøvelsen er 
også subtil og langsiktig. Gjennom bueskyting vil 
du hjelpe nybegynnere til å vokse og utvikle seg 
som individer. De bueskytterferdighetene de lærer 
fra deg kan bare brukes i noen få år. Men 
forutsetninger og holdningene de utvikler mot seg 
selv og andre vil vare livet ut. Disse fortrinnene 
kommer ikke lett. Det er en klar forpliktelse over 
tid å være en trener: for planlegging, praksis og 
konkurranse. Det er også et reelt ansvar når du går 
inn i livene til unge mennesker, men det er verdt 
innsatsen. Spør langtidstrenerne om deres 
engasjement i bueskyting og de vil fortelle deg at 
de har fått tilbake mer enn de noensinne "håpet på".

En av de første oppgavene er å påpeke fortrinnene 
ved læring. Du må vise at de har "behov for å vite" 
og at du vil være tilstede direkte i forhold til den 
innsatsen de legger ned.

Foregående grafikkillustrasjon viser forholdet 
mellom deg (treneren) og din bueskytter over tid. 
Når enkeltindivider begynner med bueskyting er 
du ansvarlig for å gi betydelig veiledning og 
rettledning, som når nybegynnerne skal kjøpe 
utstyr, utvikle ferdigheter, lære reglene og 
gjennomføring av konkurranse. Ettersom tiden går 
vil bueskytters erfaringsgevinst øke. Hans/hennes 
ansvar øker mens din reduseres til sammenligning.

6.2. Trenerkvalifikasjon
De kvalifikasjoner som trengs for å gjøre suksess 
på ethvert instruksjonsprogram er mange og 
varierte. Hver av oss besitter noen eller alle disse 
kvalitetene i ulik grad. Så det er opp til deg å 
vurdere din kunnskap eller evne. Tilegne deg selv 
kvalifikasjoner der det er nødvendig.

6.2.1. Teknisk kunnskap
Kjenn materialet du er i ferd med å bruke, ellers 
vil det være umulig å lære andre det:

Hold tritt med dagens fremskritt; 
Ikke stol på omdømme eller tidligere 
prestasjoner.

6.2.2. Personalitet
Der mennesker må arbeide sammen er en 
kompatibel personlighet avgjørende for suksess. 
Det er mange ting ved en persons personlighet 
som andre reagerer positivt eller negativt på. 
Konsentrasjon om å forbedre ens egne spesifikke 
kvaliteter utvikler en akseptabel personlighet. 
Ved å observere andre trenere og veie deres 
karakteristikk kan vi adoptere de som bidrar til 
vellykket undervisning og samtidig unngå de som 
ikke gjør det, Men vær alltid deg selv. Ikke opptre 
kunstig. Oppriktighet er svært viktig.

6.2.2.1. Oppriktighet
Etter kunnskap om emnet er den viktigste faktoren 
oppriktighet. Vær naturlig, vær oppriktig og nyt 
dine erfaringer mens du presenterer ditt materiale. 
Det er det du gjør best og du vil finne at du blir 
lettere akseptert. Ikke lag noe stort show. 
Publikum er mer opptatt av materialet enn 
presentasjonen.

Tid & score nivå

A
ns

va
rli

gh
et Personlig trener

Nasjonalt

Krets/nasjonalt 
støttet

Nasjonalt støttet/ 
Lag trener

Atlet

KretsKlubb



Oversatt 2014 Trenerhåndbok Nivå 1 Side 3 /6

Trenerrollen

6666

6.2.2.2. Formålsoppriktighet
Oppriktighet, punktlighet og ryddighet er høyt 
på skalaen av trenerens krav. Disse aspektene 
bidrar vesentlig til nybegynnerevaluering av deg 
selv og gjenspeiles i oppmerksomhet vist under 
presentasjonene. Du må være naturlig. 
Oppriktighet er fundamentalt.

6.2.2.3. Holdning til gruppen
Du må streve etter ytterligere kunnskap og bedre 
undervisningsevner. En trener bør ha interesse 
for klubbmedlemmene og deres problemer. Vær 
rettferdig i alle beslutninger. Din holdning 
påvirker klubbens moral siden klubben vedtar 
både holdninger og "sett fra" projisering av 
treneren. Husk at hver person du møter er på en 
måte bedre enn deg. Vær klok og lær av dem, 
slik at du kan ha nytte av det mens du underviser 
andre. Ydmykhet kommer kanskje ikke lett, men 
det er vel verdt å lære.

6.2.2.4. Takknemlighet
Dette prinsippet understreker at din virkelige 
oppgave er å trene folk, ikke bare for å lære 
fagstoffet. Du må være klar over at nybegynnere 
lærer mye annet enn bare det materialet som blir 
presentert. Nybegynnere vil som regel reagere 
direkte på din holdning. Du må derfor påføre deg 
en positiv holdning. Unngå å gi bemerkninger 
eller gi personlige meninger som kan bidra til en 
uønsket nybegynnerholdning. Læringen er ikke 
komplett før nybegynneren har anskaffet riktige 
og gode holdnings- og oppførselsvaner og 
bruker dem på riktig måte.

Følgende sjekkliste oppsummerer materialet vi 
har belyst:

Behandle deltakerne som likeverdige; 
Opprettholde disiplin gjennom respekt; 
Vit svarene, ikke bløff;
Innrømme feil, ikke dekke dem til;     
Diskuter, ikke krangle;
Forvent gode resultater og gi kreditt;
Hold deltakerne våkne og oppmerksomme; 
Vær rettferdig, ikke favoriser én;
Vær høflig, tålmodig, taktfull og ved behov 
vær ydmyk;
Oppretthold likevekt, unngå nervøs vane;      
Led, ikke vær krevende;
Tenk "førsteinntrykk";
Husk: Kommunikasjon er toveis;
Alltid ha empati ved enhver situasjon.

Du må også vise andre kvaliteter som: Arrangør, 
kommunikatør, lærer,....... Teoridelen på 
trenerutdanningen utvikler disse kvalitetene 
ytterligere.

6.2.3. Fair play
Sporten gir dine nybegynnere en sjanse til å 
oppleve fair play i aksjon. Her er noen ting du kan 
gjøre for å oppmuntre til det:

Gjenkjenn og respekter individuelle forskjeller;
Tilrettelegg like muligheter for alle deltakere;
Lær og følg reglene i sporten;

Oppfordre dine nybegynnere til å være moderate 
i seiersrusen og ha god sportsånd ved tap;

Snakk med dine nybegynnere om hva fair play 
betyr for dem.

6.2.4. Kommunisere
Kommunikasjon er en toveis prosess.
God kommunikasjon fører til god forståelse.
Får å få dine instruksjoner både produktive og 
relativt lett gjennomførbare, bør du være klar over 
noen deler av de ovennevnte instruksjonsprosesser.

Kommunikasjon er en toveis prosess 

Forståelsen

Beskjed Mottatt

Snakke tydeligLytte nßye

Snakke tydelig

Beskjed sendt

Lytte nøye

Oppmuntre nybegynnerne til alltid å gjøre sitt 
beste;
Skap en positiv holdning mot konkurranse;
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Her er noen enkle tips for å hjelpe deg til effektiv 
formidling med dine nybegynnere under trening og 
konkurranser:

6.2.4.1. Kommuniser med dine nybegynnere

Gi dem mulighet til å snakke og stille spørsmål;
Lytt til hva de sier og hvordan de sier det;
Bruk ord de forstår og gjør det enkelt;
Snakk med hver enkelt på hver økt.

6.2.4.2. Taleferdigheter og kontroll
Trenerens evne til å kontrollere en gruppe eller 
flere individuelle starter med taleferdigheter. 
Hørbarhet og tydelig språkbruk er viktige 
elementer for å lykkes. Bestemthet er svært 
forskjellig fra høylytt kommandering som bare 
fører til usikkerhet og dårlig samarbeid. Vær 
oppmerksom på språk- og stemmebruken.

6.2.4.3. Hørbarhet
Du må snakke høyt nok til å bli hørt av alle. Snakk 
direkte mot gruppen med en stemme høy nok til at 
de bakerste hører deg tydelig. Vær alltid 
oppmerksom på dem, i det borterste hjørnet. Spør 
om de hører og forstår deg. Likevel skal det høye 
stemmenivået ikke irritere de nærmest deg.

6.2.4.4. Klarhet
Artikuler deg tydelig og ikke bruk utydelige eller 
uforståelige ord. Hvis du har en dialekt prøv å 
holde ordbruken innenfor rammene til de som lytter 
til deg. Bruk ord som de vil forstå. Begrepene som 
brukes bør være de samme som de som brukes i 
håndboken. Nybegynnerne vil senere bruke disse 
for å repetere minner og til referanse. Pass på at du 
bare forteller relevante detaljer om emnet som 
diskuteres. Ikke forvirr med fakta utover hva som 
kreves på dette stadiet av læringen. Husk: 
"Kortfattethet er nøkkelen til vidd".

6.2.4.5. Hastighet
I de første timene bør du være nøye med å holde en 
langsom talehastighet. 140 ord per minutt er 
anerkjent som den øvre talehastighetsgrensen når 
en taler til en nybegynnergruppe. Senere kan dette 
økes fordi nybegynnerne blir mer fortrolig med 
emnet. De nye nybegynnerne trenger tid til å 
assimilere de fakta du gir dem.

6.2.5. Tidsplanlegging
Når du planlegger å fremføre en 30 minutters tale 
om et emne, sørg for at du dekker alt relevant 
materiale. Ha nok tid til spørsmål. Det er dårlig 
planlegging å være ferdig 15 minutter for tidlig 
eller sent. Enhver god sesjon må ha en godt 
forberedt disponert tid for å sikre passende 
fordeling av tid på alle emner. Noen ganger kan du 
bli så oppslukt av din egen tale at du glemmer 
tiden. Kanskje du har blitt avsporet og har veket 
fra det planlagte materialet. Begge kan føre til 
tidsproblemer, noe som kan være vanskelig å 
korrigere når du endelig skjønner hva som skjer. 
Nybegynnere bør vite når leksjonen er ferdig og 
når det er pause. Enhver diskusjon etterpå er 
fåfengt.

6.2.4.9. Humor
Enhver god taler vet at humor virker avslappende 
på tilhørere. Alle foredrag blir interessante ved 
dyktig bruk av egnede og smakfulle anekdoter 
som er relevante til fagstoffet som blir drøftet. 
Vitser må brukes på en enkel naturlig måte. En 
anspent vits blir alltid flat. Vær alltid klar til å le 
av deg selv hvis du sier noe som er morsomt, det 
er ikke forventet at du er perfekt.

6.2.4.8. Repeterende setninger
Noen talere har en tendens til å overbruke noen 
fraser i setningene. Prøv å unngå overdreven bruk 
av ting som "fair enough", "stort sett", "du vet", 
andre tilsvarende tale fyllstoff som "hummm´er" 
og "ahhh´er" kan være ganske forstyrrende og 
uproduktive. Disse ubrukelige tilleggene har bare 
en tendens til å irritere og distrahere nybegynners 
oppmerksomhet fra det virkelige materialet som 
blir omtalt.

Hvis du er entusiastisk til temaet vil tilhørerne 
også være entusiastiske og det vil naturlig 
unnskylde dine svakheter. Når du snakker til en 
gruppe må du være nøye med å holde tonen i 
stemmen fleksibel, unngå den mekaniske lyden av 
"monoton stemme" på talen. Ikke på noe tidspunkt 
bør du "lese" en forberedt tale. Ha små kort som 
har korte notater og overskriftene til hver av de 
delene du skal fremlegge. Dette vil gjøre deg i 
stand til å opprettholde en god presentasjon og 
hindre deg fra å glemme en eller flere deler av 
emnet ditt. Du bør prøve å åpne emnet med noen 
kortfattede bemerkninger som kvalifiserer 
materialet du har tenkt å presentere. Ved 
avslutningen bør du kort oppsummere 
presentasjonen og gjengi viktige poeng. Bak inn i 
sluttfrasene "som du håpet på", "vil bli beholdt av 
nybegynnere", for slutten blir oftest husket av 
tilhørerene.......

6.2.4.7. Entusiastisk versus monoton.

Hvis kroppsbevegelsene er naturlig hos deg, for all 
del så bruk dem, men prøv å unngå å overdrive. 
Overforbruk av affekterthet kan føre til irritasjon 
og ødelegger taleeffektens oppmerksomhet med 
bevegelser. Varier dine handlinger, opptre naturlig 
og vis deg selv til din gruppe.

6.2.4.6. Kroppsbevegelse
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6.2.6. Velge en undervisningsmetode
Det er viktig at treneren utvikler en treningsteknikk 
i samsvar med de nybegynnerne som blir trent. 
Hvis nivået er for høyt eller for lavt vil 
nybegynnere raskt miste interessen og 
treningssesjonen vil ikke bli særlig produktiv. Det å 
lære grunnleggende skyteform er raskere enn 
gjennomgående korreksjoner av feil. Når en dårlig 
teknikk blir gjentagende tillatt, blir det raskt en 
akseptert teknikk. Den er det mye vanskeligere å 
endre på senere. På grunn av dette er det generelt 
akseptert at hvert nivå av programmet skal være 
godt forstått før du går videre til neste nivå. 
Eksamensevalueringen på et nivå kan gjøres senere 
så lenge nybegynneren har det grunnleggende 
klarert.
Når nybegynneren føler ferdighetsøkning, vil 
motivasjonen til gjennomføring øke.
Prøv- og feilingsmetoden bør alltid foregå med tett 
oppfølging inntil riktig sekvens av utførelsen er 
blitt lært. Når nybegynneren har lært riktig 
rekkefølge kan den bli fastlåst ved repetisjon. 
Repetisjon er den mest effektive måten å forebygge 
bueskytteren fra å glemme, men bruken må være 
fulgt opp og evaluert. Langvarig repetisjon vil 
produsere kjedsomhet og apati. Det er bedre å øve 
én time om dagen i seks dager enn å øve seks timer 
på én dag. Dette prinsippet bør huskes når det 
utføres opplæring. Det er viktig å opprettholde 
nivået på praksisen i samsvar med  nødvendigheten 
av trening. Hvis nivået av praksisen svekkes til et 
nivå som ikke er i samsvar med den opplæringen 
som kreves, bør økten stoppes og en annen 
gjennomføres. Dette for å opprettholde 
nybegynnernes interesse og entusiasme.

6.2.7. Administrere de menneskelige ressursene

6.2.7.1. Administrere trener/foreldre- og
foreldre/trener- relasjon

Du er ansvarlig for de fleste av nybegynnernes 
aktiviteter. Denne rollen vil være enklere og 
morsommere hvis andre er rekruttert til å hjelpe. 
Venner, bekjente og foreldrene til nybegynnerne 
kan tilkalles for å hjelpe som "assistenttrener" eller 
"-sjef." Her er noen forslag til roller og ansvar for 
disse stillingene:

Assistent     Trener     Hjelper
Gjennomgå treningsplanen med trener før 
hver.økt.

Gjør sikkerhetskontroll av treningsområdet.

Bistå i vedlikehold av nybegynnerutstyret. 

Opprett og kontroller førstehjelpsskrinet.

Veiled nybegynnernes foresatte eller venner
Se etter utstyr (om kvalifisert til å gjøre det).

Gi informasjon angående treningssessjoner 
og tidsplaner.
Ta eventuelle nødvendige telefonsamtaler til 
nybegynnere eller foreldre.

Ta ansvar for fasiliteter og utstyr.

Tips for å finne frivillige
Spør sekretær eller klubbleder etter navn på 
personer som kan bistå.

Ikke la dine leksjoner være en barnevakt- 
tjeneste. Ikke tillat "drop off", få foreldre/
foresatte involvert.
Spre ordet til naboer og venner. Kan de 
hjelpe? Kan de foreslå andre hjelpsomme 
mennesker som har bakgrunn i bueskyting?

Ring din lokale ungdomsskole og snakk 
med kroppsøvingslærere. Forklar ditt behov 
og se om de kan gi deg navn på personer 
som kan være interessert i å hjelpe.
Snakk med foreldre for å anmode om deres 
engasjement.

Det er viktig som trener å følge med på 
trener/foreldre- og foreldre/trener-relasjonen 
under praksisøktene. Foreldre kan dominere 
relasjoner og negativt påvirke noe av 
fremgangen du har gjort med nybegynnerne. 
Kanskje du kan få den foresatte involvert 
med en annen nybegynner som trenger 
hjelp. For eksempel "Jeg la merke til at du 
er flink til å undervise_____ og lille Johnny 
trenger hjelp med den____. Jeg kunne få 
bruk for din hjelp med ham". Dermed 
dirigerer du dem bort fra sitt eget barn.

Bistå trener i praksisen og konkurranser.
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Tips for å holde på frivillige
Når du har funnet frivillige er det viktig å holde 
dem motivert og engasjert. Her er noen måter du 
kan gjøre det på:

Involver dem i planleggingen der det er mulig;

La dem gjøre ting de synes er morsomt;

Erkjenn og takk dem for deres bidrag;
Hold en åpen dialog med foreldrene;

Når de får erfaring, la dem ta over noen 
treningsoppgaver for deg;

Hvis de ikke skyter, oppmuntre dem til å starte.

Møte med nybegynnere og foreldre
Jevnlige møter oppmuntrer til kommunikasjon og 
bidrar til å bygge noe positivt. Mange trenere liker 
å holde tre møter hver sesong: Étt i begynnelsen, 
étt midt i sesongen og étt på slutten. Noen trenere 
har møter med nybegynner og foresatte sammen, 
andre liker å ha et eget møte for hver. Noen 
ganger kan det være en fordel å snakke til 
nybegynner eller foresatte individuelt.
Aldersspredningen på nybegynnerne og 
fremgangsmåten du velger avgjør hvordan du 
holder møter og hvor mange du har. Husk at mye 
kan oppnås på korte brifingsmøter før og etter 
praksisøkten. Her er noen ting du kanskje ønsker 
å dekke hvis du holder møtet i begynnelsen av 
sesongen:

Velkomst og introduksjoner;
Mål og roller;
Din trenerfilosofi;
Nybegynners håp og forventninger;
Planlegging for konkurranser;
Planlegging av praksisøkter;
Planer for sosiale aktiviteter;
Planer for andre aktiviteter;
Spørsmål og svar;
Hvordan og når du kan bli kontaktet fremover.

Foreldremøte
Et møte med foresatte i starten på sesongen kan 
være nyttig på en rekke måter. Det gir mulighet til 
å bli kjent med foresatte og åpner for diskusjon 
angåede planer for sesongen. Det åpner også opp 
for åpen og effektiv kommunikasjon gjennom hele 
året.

Det vil gi deg en sjanse til å forklare din trener 
filosofi, fremgangsmåte og gir mulighet til å 
besvare eventuelle spørsmål eller å ta en 
bekymringsdiskusjon. Kanskje rekruttering av 
frivillige også!

Her er noen elementer du kan dekke møtet med:
Velkomst og introduksjoner; 

Nybegynners målsettinger;

Din treningsfilosofi;
Lytte til foresattes forventninger;
Måter foreldre kan hjelpe og være involvert;
Planlegging for praksis og konkurranser; 
Ordninger for reise og/eller samkjøring;

Utstyr og andre kostnader, 
pengeinnsamlingsaktiviteter;

Forklaring av regler, sikkerhet og så videre;

Bruk av internett som kilde til kommunikasjon;

Hvordan og når du kan bli kontaktet for 
oppfølging.

Bruk dette møtet for å dele ut tidsplaner og annen 
relevant informasjon.

Det er viktig å lytte til foreldrene når de ønsker å 
snakke med deg om barnet deres. Det er din rolle 
å veilede foreldre i deres engasjement i 
bueskyting. Du kan gjøre dette på flere måter:

Oppmuntre dem til å skaffe seg en forståelse 
og verdsettelse av bueskyting gjennom 
kunnskap om grunnleggende regler, 
ferdigheter og strategier;

Krev samme respekt for fair play fra dem som 
du gjør fra en nybegynner;

Møt og informer de som ønsker å "veilede" fra 
sidelinja. Å få meldinger fra andre vil bare 
forvirre nybegynnere. Forklar dem hvordan de 
kan delta i utviklingsplanen.

Foreldre bør veilede sine barns medvirkning i 
idrett, men de bør oppmuntres til å la barnet 
gjøre sine egne endelige beslutninger. Et barn 
som egentlig ikke ønsker å delta i bueskyting 
akkurat nå bør ikke bli tvunget til å gjøre det. 
Dette vil bare minske sjansen for at barnet 
presterer senere og kan også føre til negative 
følelser om sport generelt. Fra tid til annen må 
noen foreldre bli minnet på at det bare er en lek 
og skal være morsomt!

Oppmuntre dem til å ta trenerkurs;

Spørsmål og svar;
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6666Ja   Nei

Sørger jeg for at nybegynnere føler seg 
vel når jeg snakker med dem?

Oppdaterer jeg min kunnskap gjennom 
kursing, magasiner ....?

Er jeg sikker på at praksisøkten inneholder 
nok aktivitet for hvert barn?

Er jeg forberedt til våre økter?
Gjør jeg sikkerhetskontrollen av feltet 
og utstyr før økten?

Oppfordrer jeg nok til samarbeid?
Må jeg sørge for at nybegynner føler 
seg vel når jeg snakker med dem?
Involverer jeg nybegynnere i beslutninger?

Promoterer jeg respekt for dommere og 
reglene?
Er jeg en entusiastisk trener?

Gir jeg aktivt bistand til nybegynnere som 
har problemer?

Gjør jeg mitt for å prøve å sørge for at 
alle nyter økten?

Burde jeg øke min mengde av spill?

Bidrar jeg til å øke min mengde av 
undervisningsøvelser?

Har mine bueskyttere skutt mer?

Burde jeg øke min mengde av 
selvutviklingsøvelser?

6.2.8. Respekter etikk og fair play, få andre til
å gjøre det samme 

Bueskyttersporten utfordrer alle involverte 
nybegynnere, trenere, lagledere og foreldre til å 
gjøre sitt beste for ærlighet og rettferdighet. Din 
oppførsel som trener vil bli et eksempel for andre. 
Følgende etiske regler bør være din guide:

Treners etiske retningslinjer
Opptre med integritet ved å utføre oppgaver 
sammen med nybegynnerne, deres foreldre og 
din klubb.
Bestreb deg på å være godt forberedt, slik at 
dine plikter alltid utføres med kompetanse.
Lov til enhver tid og i beste interesse at du som 
trener skal prestasjonsutvikle dine nybegynnere 
som helhetlige mennesker.
Oppretthold de høyeste standarder for personlig 
atferd ved å respektere rettigheter og 
verdigheten til dine nybegynnere.
Respekter nedtegnede regler og etiketten i dem.

Respekter og støtt rollen arrangørmannskap har 
ved dømming for å sikre at konkuransen er 
gjennomført rettferdig og i henhold til etablerte 
regler.
Lær dine nybegynnere å respektere reglene og 
alle andre, inkludert dommerne.
Behandle andre trenere med høflighet, god tro 
og respekt.

Du kan finne mer om regler og etikk på World 
Archery hjemmeside: www.archery.org

Fair play
Sport gir dine nybegynnere en sjanse til å oppleve 
fair play i aksjon. Her er noe du kan gjøre for å 
oppmuntre til det:

Anerkjenn og respekter individuelle forskjeller;
Gi like muligheter til alle deltakere;
Verdsett rusfri sport;
Lær og følg sportens lover og regler;
Oppfordre nybegynnere til alltid å gjøre sitt 
beste;
Innfør en positiv holdning til konkurranse;

Oppfordre dine nybegynnere til å være 
moderate i seiersrusen og ha god sportsånd ved 
tap;
Oppfordre nybegynnere til å være rettferdige 
når de oppgir score på andres piler og nøysom 
når de oppgir score på sine egne piler.

6.2.9. Erfaring
Jo mer erfaring du har, jo bedre ytelse vil du utføre 
i gruppa. I en hvilken som helst 
undervisningssituasjon vil du lære nye uttrykk og 
nye metoder. Samtidig som du blir mer dyktig i 
bruken av tiden du har til disposisjon, kan du ikke 
tillate deg å bli for overfladisk. Dette har en 
tendens til å gjøre hele prosessen for automatisk.

6.2.10. Egenvurdering
Det er en god ide å "evaluere seg selv" fra tid til 
annen for å se hvordan du er som trener. Fullfør 
følgende sjekkliste tidlig i sesongen. Gjør det igjen 
midtveis og en gang på slutten av sesongen.

Noen spørsmål du bør stille deg selv regelmessig.
   Se skjema under.

Spørsmål

En av de beste indikasjoner på suksess som trener 
er frekvensen av nye medlemmer eller avbrudd. 
Spør deg selv hvorfor nybegynnere slutter: Er 
praksisøkten kjedelig? For konkurranserettet? Er 
det mangel på utstyr? Er anlegget ditt usikret? 
Kanskje du skal ringe å spørre hvorfor de sluttet?



Jeg ønsker å forbedre:__________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Jeg kan gjøre dette ved å: 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Min frist for forbedring er: 
_____________________________________
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Hvis du er en god trener kan du plutselig finne 
deg selv oversvømt med nye medlemmer. Som 
lykkelig nybegynner tas familie og venner med til 
klubben ......  ..... , med konsekvensen ......... 
Hold overvåkning på deg selv og hvis du ikke er 
på et nivå du ønsker å være, gjør noen 
gjennomtenkte endringer slik at du kommer 
nærmere målet ditt. For å hjelpe deg med dette 
kan du gjøre følgende notater for hvert element 
du ønsker å endre.

Gjennomtenkt endring:__________________

Ja   Nei

Sørger jeg for at nybegynnere føler seg 
vel når jeg snakker med dem?

Oppdaterer jeg min kunnskap gjennom 
kursing, magasiner ....?

Er jeg sikker på at praksisøkten inneholder 
nok aktivitet for hvert barn?

Er jeg forberedt til våre økter?
Gjør jeg sikkerhetskontrollen av feltet 
og utstyr før økten?

Oppfordrer jeg nok til samarbeid?
Må jeg sørge for at nybegynner føler 
seg vel når jeg snakker med dem?
Involverer jeg nybegynnere i beslutninger?

Promoterer jeg respekt for dommere og 
reglene?
Er jeg en entusiastisk trener?

Gir jeg aktivt bistand til nybegynnere som 
har problemer?

Gjør jeg mitt for å prøve å sørge for at 
alle nyter økten?

Burde jeg øke min mengde av spill?

Bidrar jeg til å øke min mengde av 
undervisningsøvelser?

Har mine bueskyttere skutt mer?

Burde jeg øke min mengde av 
selvutviklingsøvelser?

SpørsmålJa   Nei

Sørger jeg for at nybegynnere føler seg 
vel når jeg snakker med dem?

Oppdaterer jeg min kunnskap gjennom 
kursing, magasiner ....?

Er jeg sikker på at praksisøkten inneholder 
nok aktivitet for hvert barn?

Er jeg forberedt til våre økter?
Gjør jeg sikkerhetskontrollen av feltet 
og utstyr før økten?

Oppfordrer jeg nok til samarbeid?
Må jeg sørge for at nybegynner føler 
seg vel når jeg snakker med dem?
Involverer jeg nybegynnere i beslutninger?

Promoterer jeg respekt for dommere og 
reglene?
Er jeg en entusiastisk trener?

Gir jeg aktivt bistand til nybegynnere som 
har problemer?

Gjør jeg mitt for å prøve å sørge for at 
alle nyter økten?

Burde jeg øke min mengde av spill?

Bidrar jeg til å øke min mengde av 
undervisningsøvelser?

Har mine bueskyttere skutt mer?

Burde jeg øke min mengde av 
selvutviklingsøvelser?

Spørsmål
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Kapittel 7

Oversatt 2014 Trenerhåndbok Nivå 1 Side 1 /7

Strengsiden / buesiden  

Strenghånd siden Buehånd siden

Undervisningstips til treneren

Undervisningstips til treneren
Mennesker lærer ved å observere, kopiere 
bevegelser, handlinger og veiledninger. Kopien 
utprøves ved prøving, feiling og repetisjon.
Å lære en ny ferdighet innebærer undervisning av 
riktig og grunnleggende bevegelsesutføring. Ikke 
korriger små feil innledningsvis. Korrigering av 
feil gjøres når de grunnleggende bevegelser er 
lært.

Primæroppgaven på startnivå er:
  Å forenkle opplæringen for nybegynnere innen 
bueskyting;
  Å få nybegynner til å forstå hva som må gjøres 
og hva en må være fokusert på;
   Gi tilbakemelding på dagens kvalitetsutførelse.

Tilbakemeldingen gir bueskytteren den 
nødvendige informasjon på hva som bør gjøres og 
hva som skiller seg ut fra hva som blir gjort. 
Muligheten til å sammenligne fører til at skytter 
lærer å utføre ferdigheter ordentlig. Å sette dette ut 
i praksis krever å være klar på bueskytters 
ferdigheter og sentrale elementer som presenteres i 
dette kapitlet.

Du må også vite hvordan du:
Demonstrerer ferdigheter;
Skaper læringssituasjoner;
Gir effektiv tilbakemelding.

Treners teoretiske kursdel anbefales å ha fire faser 
av tekniske ferdigheter i undervisningen. Anvendt 
innen bueskyting er det:

Ferdigheter og deres nøkkelelementer; 
Demonstrasjon, organisering og presentasjon; 
Praksisplanlegging; 
Tilbakemeldinger og observasjon.

Vi går grundigere inn på hver av disse fasene i 
løpet av de påfølgende kapitler.

På de resterende sidene i denne håndboken: For å 
være presise, vil vi for både høyre- og 
venstrehendte gi navn på hver side av bueskytters 
kropp. Dette for å kunne presist identifisere 
forklaringen for høyre- og venstrehendte 
bueskyttere. Den venstre siden på den høyrehendte 
bueskytter, og den høyre siden på den 
venstrehendte bueskytter, kalles buehåndsiden og 
den andre siden kalles strenghåndsiden. Derav 
vises det til bueben, strengøret o.s.v.
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Av lignende grunner henviser vi til de tre 
skytterplanene som:

   Skyteplan: Er planet pilen flyr;
  Horisontalplan: Er planet parallelt med bakken 
inkludert nocken;
-.Vertikalplan eller sagitalplan: Er planet 
vinkelrett på bakken langs skytelinjen og 
oppover.

Skyteplan

Vertikalplan eller 
sagitalplan

Horisontalplan

Referanseplanene, idet 70% av vekten er på tåballene

7.1. Komplementære tekniske kunnskaper

7.1.1. Grunnleggende ferdigheter
Basert på dagens kunnskap om bueskyting er de 
viktigste grunnleggende ferdigheter:

 Nøyaktig gjenta en handlingssekvens og 
posisjonering;
 .Stabilisere og regulere innsatsen i løpet av 
denne sekvensen med en ensartet rytme.
   Utføring av flere handlinger samtidig; 

Koordinere handling, følelse og syn.

Hva som skal til for å utføre disse ferdighetene er:
   God koordinering og følelse;

Tilstrekkelig styrke og kroppsbalanse;
God koordinasjon mellom siktingen og slippet.

7.1.2. Valg av tekniske elementer
De tekniske elementene og deres viktigste punkter 
er forklart nedenfor. Hva som er viktig for treneren 
er å la hver bueskytter få gjenta disse elementene 
nøyaktig. Individuelle sentrale elementer oppstår 
når bueskytteren har mestret det grunnleggende. 
Dette er en nivå 2 treneroppgave.

Elementene er vist i den rekkefølge de normalt blir 
utført. Skyteprosessen starter fra og med holdning. 
Progresjonen presenteres nedenfor.
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Holdning, hvordan stå på skytelinjen

Hvordan ta en pil ut av pilkoggeret 

parallellitet

7.1.2.1. Holdning
Type:            Innledende handling.
Mål:            Konsistent og romlig forhold til målet, 

oppnå optimal stabilitet.
Utførelse:          Føttene parallelt med skytelinjen 

plassert med ca skulderbredde.
Begrunnelse: Gir bueskytterne muligheten til å gjenta

handlingen enkelt og nøyaktig. Gir god 
støtte for trekk- og skyv- innsatsen i 
skyteplan. Gir konsistent retning på 
kroppen i skyteplanet. Gjør  kombi- 
nasjonen mellom skyte- og følelses- 
observasjonen enklere. Unngår 
ryggproblemer.

7.1.2.2. Pilpåsetting
Type:            Innledende handling.
Mål: Identisk plassering på buen. Handlingen 

må utføres på en sikker måte for å 
beskytte bueskytter, andre bueskyttere 
og utstyr.

Utførelse: Hold pilen ved nocken. Så snur du pilen 
riktig vei og fester den til strengen. Så 
legges pilen forsiktig på pilhyllen.



a) Strengkroking
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Pilpåsetting

Feste pilen til strengen 
Fingerpressing på pilen 
kan ødelegge pilhyllen

Begrunnelse: Å  gripe  pilen  foran  fjærene  kan
gjøre det vanskeligere å feste pilen
og fjærene kan bli skadet hvis 
hånden glipper under pilfestingen. 
Pilhyllen tåler ikke tungt vertikalt 
press. Hvis pilpåsettingen blir 
gjort feil kan det skade pilhyllen.

Med bra suksess brukes også piler med fire fjærer 
på nybegynnerkurs.

7.1.2.3. Buehåndteringen

Type:          Innledende handling.
Mål: Konsekvent fingerposisjonering på 

strengen i området rundt pilen.
Utførelse:          Fingrene krokes på strengen mellom 

de to ytterste fingerleddene. Hånden 
er avslappet og håndryggen er flat.
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7777Strengkroking i første sesjon:  Rett-linje metode

Ved en riktig strengkroking vil håndryggen og 
håndleddet være flat

Korrekt buehånd:  Kontaktsone og kanting/tilting

Tre fingre benyttes og plasseres 
under pilen. Mellomrommet 
mellom nock og pekefingeren 
er omtrent to til tre fingre, 
avhengig av ansiktets 
benbygning og størrelsen på 
strengfingrene. De tre fingrene 
deler arbeidsmengden likt. 
Håndryggen på hånden forblir 
så vertikal som mulig. Ikke 
krok knokene. Håndleddet 
holdes så flatt og rett som 
mulig. Musklene i underarmen 
forblir avslappet. Følgelig blir 
pilen, hånden og underarmen 
lik én linje.

Begrunnelse: Jo  roligere  bueskytteren  er,  jo
bedre er innlæringen og mindre 
sansynlig blir det vridd på 
strengen. Dypheten i strenggrepet 
tillater musklene i strenghånd og 
strengarm å kunne slappe av, så 
strengen frigjøres renere fra 
fingrene. Fjerner behovet av å 
repetere ankring i ansiktet ved 
fullt drag (se tre- og firkant sikte 
metoden beskrevet senere) og 
forenkler geometrien fra "firkant" 
til "rett linje" (se videre i dette 
kapitlet). Fjerner bekymringen 
for vertikalt fingerpress på pilen.

b) Buehånd og albuen

Type:           Innledende handling.

Mål: Konsekvent bue/håndkontakt med 
tilstrekkelig strengklaring under 
skuddet.

Utførelse:          Fingrene bør være avslappet i 
grepet på buen, ikke kvel buen i 
grepet. Håndleddet lett bøyd og 
"V'en" mellom pekefinger og 
tommel sentrert på underarmens 
senterlinje. Buen presser i midten 
av "V'en" laget av tommelen og 
livlinjen i hånden. Hovedtrykket 
er omtrent 1-2,5 cm lavere enn 
"V'ens"-spiss, dannet av tommel 
og pekefinger. Den andre siden av 
livlinjen i håndflaten bør ikke 
trykke på grepet. Underarmen er 
rett, men ikke strukket og albuen 
på buearmen er fast, ikke bøyd. 
Albuens knoke-punkt må være 
vendt rett utover og ikke nedover.
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En godt linjert bue-hånd/arm

Avslappede fingre i buegrepet

Albuens knoke-punkt pekende rett utover = god streng klaring

Begrunnelse: Buehåndstillingen  krever  svært lite
muskelbruk for å fremme 
avslapning. Bruken av en finger/
håndslynge anbefales ikke ved de 
første øktene. Det drar bare 
bueskytters oppmerksomhet bort fra 
grunnleggende ferdigheter på dette 
stadiet. Jo mer avslappet 
bueskytteren er, jo bedre kan han/
hun oppfatte og desto mindre 
sannsynlig blir det produsert et 
sideveis press i buegrepet.

7.1.2.4. Kroppens for-posisjonering

Type:             Innledende handling.

Mål: Gi et identisk, stabilt fundament 
som tillater en tilsvarende 
gjentagelse av overkroppens 
posisjoneringer så vel som optimal 
generell balanse. Den skal også 
tillate reposisjonering av sikteøyet 
på samme stabile plass i luften. Vi 
kan forestille oss sikteøyet på 
toppen av en pyramide (vi kaller 
det "store pyramiden, for å unngå 
forveksling med "Toppyramiden" 
som vil bli introdusert senere).

Utførelse: Når skytteren kroker strengen og 
griper buen (se de to foregående 
trinn), vil de fleste bueskyttere 
være bøyd fremover. I det skytterne 
beveger seg fra en slik bøyd stilling 
og til en oppreist stilling, vil dette 
være et godt tidspunkt for å sette i 
gang utførelsesprosessen av 
skuddet. Det er flere alternativer for 
å utføre dette. Nedenfor er noen av
dem:
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Kroppens for-posisjonering kan inkludere følgende

A. Flat og rett rygg - 
B. Lik kroppsvekt på begge føttene -  

C. Oppstrekt hode -
D: Lavt gravitasjonssenter og lett muskelstramming i mageregion - 

E. Flatt bryst - lett nedtrykte ribbein -
F. Lave skuldre -

G. Hold hele kroppen i skyteplan:   Skuldrer rett over hofter og føtter - 
H. Hode snudd  mot målskiven:    Nese og kinn rettet mot målskiven -

a) bena
Utførelse: Oppned "V" symmetrisk på den

vertikale aksen som går gjennom 
kropp og hode. Vekten skal være 
fordelt likt på begge føttene.

Begrunnelse:  Kroppsvekten  er omtrentlig  likt
fordelt på begge bena og fordi 
kroppsvekt er litt fremover (mot 
tærne),  vil for- og bakover svai

reduseres. Som vist på 
illustrasjonen ovenfor deltar 
strengbenet i produksjonen av et 
trykk, mens buebenet bidrar i 
trekkproduksjon. I virkeligheten 
vil de to innsatsene oppheve 
hverandre på midjen og etterlater 
seg bare en liten kraftbortføring 
og litt nedovertrykk.  Som gir et 
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Bue løftet

solid fundament til kraftinnsatsen 
fra overkroppen og en god 
stabilitet. I skyteprosessen er 
bekkenet vanligvis "vippet" (flat 
korsrygg) og dermed krever 
overkroppen bare posisjonering.

Oppned "V", kropp- og benposisjonering

b) Overkroppen
Type:      Innledende handling.
Mål:              Sett overkropp, skulder og hode 

nær sin endelige posisjon først.
Utførelse:            Snu eller vipp bekkenet bakover 

(flat korsryggen), ryggraden 
strekkes opp med skuldrene i 
samme plan som hoftene. 
Skuldrene senkes og brystet flates 
ut. En liten strekk i trapezius føles 
ofte. Snu hodet mot målet 
(samtidig som den strekte 
handlingen opprettholdes) til 
nesen er rettet mot blinken.

Begrunnelse: Oppstrekt  hode  og ryggrad sikrer
en erigert vertikal holdning. Vipp 
bekkenet, flat ut brystet, senk 
skuldrene og senk tyngdepunktet. 
Dette gjør kroppen mer stabil; 
videre  vil  det  overføre  energi fra

overkroppen til underkroppen, noe 
som gjør bueskytter mer avslappet. 
Skuldre og hodet er nær sin 
sluttposisjon. Dermed minimeres 
bevegelser ved oppdraget.

7.1.2.5. Bue løftet
Type:            Innledende handling.

Mål: Utføre  de  innledende   bevegelser 
med så få unødige bevegelser og 
innlede sluttposisjoneringen så 
perfeksjonert som mulig. Denne 
innledende posisjonering må ta 
høyde for et effektivt oppdrag.

Utførelse:          Synkroniser løftingen av begge 
hendene mot målet til buearmen er 
strukket ut.

Gjennom hele prosessen skal:

- Hodet og ryggraden fortsatt være oppstrekt;

- Bekkenet forblir skråstilt (hvis denne posisjonen 
er valgt).

- Overkroppen (skuldre, bryst- og tyngdepunkt) 
opprettholde sin nedadpressede stilling;
- Pilen må flyttes opp gjennom skyteplanet;

- Buearmens skulder være så lav som mulig;
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Oppdraget fra fordrag til fullt drag

Mot slutten av bueløftet:
- Begge hender blir løftet samtidig;

- Pilen skal være parallelt med bakken.

Ved slutten av bueløftet:
- Pilen skal være i nese/øyehøyde;
- Strengarmskulder skal være lavere enn 
pilskaftets senterakse;
- Strengarmens håndledd skal være linjert med 
strengarmens underarm;
- En liten helling med overkroppen mot 
strengfoten er akseptabel, men et rett legeme 
er anbefalt.

Begrunnelse: Enkelheten i bevegelsen  er  lett å
repetere. Det er en trygg for-
posisjonering til oppdraget, selv 
om en pil glir ut av fingrene på 
en nybegynner. Elementene som 
er på plass blir neppe forstyrret 
og blir sluttført av etterfulgte 
handling. Kreftene som utøves på 
øvre lem legger til rette for den 
lave posisjonen til skuldrene. 
Kroppens bøyning mot strengside 
foten gjenoppretter vektbalansen 
på skytteren og tyngdekraftsenter 
mot matten (bruk av buer med 
lav buevekt vil redusere dette).

7.1.2.6. Fordrag
Et stort antall bueskyttere har et kort stopp på 
slutten av bueløftet, vi kaller dette stoppet for 
"Fordrag".

Type:             Innledende handling

Mål:            Dette trinnet gjør det mulig å 
avgrense for-posisjoneringen av 
pilen i skyteplan, samt noen deler 
av overkroppen. Derav vil skytter 
finne posisjoneringen av skuldre 
og skulderbladene, også hodet, 
brystet, kroppens vertikalitet, 
høyden av buen, ...

Utførelse:            Ingen synlige posisjonsendringer i 
slutten av bueløftet, som beskrevet 
ovenfor.

7.1.2.7. Oppdrag

Alltid holde kontroll. Ikke ønsket 
bevegelse er minimal, eller ikke 
eksisterende. Oppdragsbevegelsen 
avtar i hastighet etterhvert som 
strengen nærmer seg ansiktet, men 
ikke stopp! Brystregionen er 
nesten ubevegelig. Hvis ingen 
fordrag er oppnådd, vil en liten 
rotasjon av brystet eksistere, noe 
som fører skuldrene vekk fra 
skyteplanet. Kroppen skal være 
vertikal eller holder på en liten 
bøyning. Skuldrene forblir senket.

Utførelse:            

Trekke opp buen uten å forstyrre 
for-posisjoneringsstillingene som 
er oppnådd gjennom de foreløpige 
elementene. Oppdragshandlingen 
varer til etter at skuddet (til pilen 
sitter i matten anbefales) er skutt.

Mål:              

Type: Generere kraft til buens bevegelser.
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Strengbenet støtter skyveinnsatsen

Den kontinuerlige oppdragsaktiviteten starter i det øyeblikket buen løftes, 
og slutter først når pilen står i matten

Hodet opprettholder posisjonen og 
forholdes opprett. Hodet skal ikke 
bevege seg mot strengen den siste 
biten av oppdraget. Pilen forblir 
alltid parallell med bakken. 
Strengen beveger seg rett mot 
ansikt i skyteplan.

En balanse mellom produksjonen 
av trekk- og skyvekraftens styrke 
må bli innført i løpet av 
oppdraget. Som illustrasjonen til 
høyre og på neste side viser, er 
trekk- og skyvinnsatsen støttet av 
bena.

Begrunnelse: Enkelt å kopiere fordi fundamentet
er knapt forstyrret og bevegelsene 
er enkle. Kontrollen oppnås lett. 
Strevet etter symmetrien vil unngå 
at balansen blir forstyrret. Innsats- 
produksjonen er ikke sentralisert, 
men spredt. Dette gjør det lettere å 
oppnå symmetri, reduserer lokale 
tretthetseffekter og minimerer 
risikoen for skader på de store 
musklene man bruker til å 
generere denne produksjonen. 
Fullt oppdragsinnsats oppnås så 
snart hastigheten av oppdraget 
avtar i det strengen nærmer seg 
ansiktet, slik at kontroll kan 
opprettholdes. Fordi begynnelsen 
av oppdraget er raskere, sparer 
bueskytteren energi.
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Buebenet støtter draginnsatsen

Oppdraget sett ovenfra



* 8 m for 11 til 13 års alder;
* 6 m for 8 til 10 års alder;
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I "rett linje"-siktemetoden er pilskaftet visuellt plassert på målskiven, mens sikteøyet sikrer pilposisjonen

7.1.2.8. Ansiktsreferanse
Navnet på dette elementet kan høres nytt ut, men 
det andre ordet "anker" ble upassende fordi anker 
betyr noe statisk, mens det å skyte piler med en 
bue innehar kontinuerlige bevegelser (åpning). 
Videre er det i rett linje siktemetoden ingen 
"anker". Flere titler vurderes for tiden, blant dem: 
"baksikteposisjon", "Referansepunkt", ... Alle 
refererer til den romslige plasseringen av pilens 
nock i forhold til sikteøyet og kan brukes.

Type:

Mål:

Utførelse: Det er tre geometriske former 
generert av de ulike ansiktsmerker: 
rett linje, trekant og firkant.

a) Rett   linje  (den  enkleste  formen  og  anbefales
brukt i de første øktene).

Å sikte langs skaftet på pilen. Ved fullt drag er 
pilskaftet sikteaksen (linjen fra sikteøyet til skiven) 
med nocken omtrent 2,5 cm foran sikteøyet. For en 
komfortabel og enkel siktelinje bør strengfingrene 
krokes 4-5 cm under nocken på strengen.

Begrunnelse:  Forenkle tre tiltak som skal læres:
- Nøyaktig posisjonering av pilens 
nock (berører ansiktsområdet likt 
eldre tradisjonelt ankringspunkt);
- Kontroll av sikteøyeposisjon 
(strenglinjering); 
- Sikting.

Bare én handling gjenstår, en enkel visuell 
linjering. Dette gjør at bueskytter kan:

- Enkelt bli konsistent og presis og dermed få en 
progresjon resultatmessig;

-  Bedre  forstå  bevegelsen  som  begynner  med
oppdraget og avslutter med fremdriften   på 
pilen. Redusere fristelsen til å stoppe   mellom 
oppdraget og siktingen.

Denne skyteformen kalles "skaftsikting" og oppnår 
tilfredsstillende resultater for bueskyttere når målet 
er på cirka 10 meter avstand, avhengig av 
kroppsstørrelse og buevekten som brukes kan 
denne metoden benyttes på avstander opp mot 20 
meter. Når du instruerer barn, er det noen ganger 
nødvendig å velge kortere distanser:

*Eller bruke trekantmetoden (se nedenfor) for de
yngste, dette for å øke pilens luftferd.

Ved å sikte langs pilskaftet har en hvilken som 
helst forskjell i oppdrag eller en hvilken som helst 
liten kryping et mindre utslag enn i trekant 
metoden (sikte med pilspiss).

b) Triangel (midtre og mindre nøyaktige form).

"Trekantmetoden" er en enklere geometrisk 
utforming enn "firkantmetoden". Men en enklere 
geometrisk utforming betyr ikke at den er lettere å 
repetere og lære. Denne måten er den vanskeligste, 
(og mindre nøyaktige) måten å mestre i bueskyting 
på. Pilen blir plassert ved to referansepunkter:

- pilspissen, ved visuell plassering på målet;
- pilnocken, ved strenghånd-kontakt på ansiktet.

Innledende handling.

Gjenta nøyaktig og enkelt pilens 
retning i forhold til sikteøyet.



Begrunnelse:
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Ansiktsmerke bør brukes ved bruk av trekant sikte-metoden

Strenglinjeringen er nødvendig innført ved 
trekant- og firkantmetoden

For å sikre repetering av trekant sikte-metoden, 
må bueskytteren:

- Opprettholde et konstant fullt drag; 
- Plassere sikteøyet med strenglinjeringen.

Bueskytters strengfingre har konstant avstand fra 
nocken. Fingrene er vanligvis like under nocken 
og er alltid plassert på samme sted på ansiktet til 
skytter, for eksempel tuppen på pekefingeren 
plassert i munnviken.

Denne metoden fremhever alle 
vanskeligheter og gleder ved 
bueskyting. Vanskeligheten med 
denne metoden er at vi sikter 
med pilspissen som er:

- Ganske stor, noe som gir et 
variabelt stort siktekorn;
- Ikke så stabilt enkelt som et 
fast siktekorn, spesiellt for en 
nybegynner:

Det er også vanskelig å få et 
kontinuerlig konstant streng/
fingerpunkt i munnviken. 
Imidlertid har det praktisk og 
undervisning interesse siden det 
er likt den opprinnelige 
bueskyteformen. Det er viktig å 
lære bueskytterne dette, fordi 
det kan være denne formen for 
bueskyting skytteren ønsker å 
holde på med senere. Denne 
sikteformen er vanligvis vist 
etter den linære, men før bruken 
av firkantmetoden. Bueskytteren 
vil da oppdager de ballistiske 
virkningene av en pilbane og 
viktigheten av å nøyaktig gjenta 
nockstillingen og samkjøret med 
buestrengen. Når disse tekniske 
elementene er blitt lært, kan 
firkantmetoden vurderes brukt.

c) Firkantmetoden (mest vanlige og nøyaktige).

Pilen er plassert ved to referansepunkter:
- Pilspissen, ved visuell plassering med et punkt 
på skiven. Hensiktsmessig må selvfølgelig siktet 
innføres når man underviser i denne metoden;
- Pilnocken, gjennom strenghånden følt plassert 
på ansiktet.



- 10 meter for voksne;
- 8 meter for personer under 14; 
- 6 meter for dem under 11;
- 4 meter for de som er under 8 år.
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Ansiktsmerke må brukes ved den quadrilate metoden, strenglinjering er også påkrevd

Videre, for å sikre gjentagelse av firkantmetoden 
må bueskytter vedlikeholde:

- Buen i vertikalplanet eller gjentagende lik 
skråstilling;
- Opprettholde et konstant fullt oppdrag;
- Plassere sikteøyet i strenglinjeringen.

Innse hvor tøft det er for en bueskytter å gjenta 
alle disse oppgavene med påkrevd likhet, forstå 
hvorfor vi ikke foreslår å undervise i denne 
metoden til nybegynnerne i løpet av de første 
øktene! Splittfinger-strengkroking også kalt 
"midelhavsgrep" er den vanligste måten. 
Pekefinger er over nocken, mens langfinger og 
ringfinger er under. Vanligvis er strenghånden 
plassert under kjevebenet og strengen er i kontakt 
med haken og nesen.

Knyt disse tre utførelser på ansiktetsreferansene 
og karakterene inn i nybegynner programmet.

Vi har bare dekket tre metoder relatert til de tre 
typene av ansiktsmerke som eksisterer i 
skiveskyting. Siden den mest nøyaktige (firkant-
metoden) ikke er den enkleste å lære for så å lære 
bort igjen, kan vi tenke slik:

Spørsmål 1:

Svar 1:

Spørsmål 2:

Svar 2:

Hva er enklere enn firkantmetoden, 
som har 4 sider og 4 vinkler?

Hva er enklere enn trekant metoden, 
som har 3 sider og 3 vinkler?

Derfra kan vi vurdere å undervise bueskyting fra 
den enkleste form (rett linje) til det mer komplekse 
(firkant), som er en logisk utdanningsprogresjon 
med åpenbare fordeler.

Start av undervisning fra den enkleste metoden 
har en annen fordel, da vil nybegynnerne få prøvd 
ut minst to typer bueskyting: uten sikte og med 
sikte. Slik at han/hun kan senere velge hvilken 
type bueskyting han/hun foretrekker.

Tips for å knytte de tre metodene:
* Undervis bueskytteren den lineære metoden
på en svært kort avstand, noe sånt som følger:

Skyteavstander må tilpasses den fysiske størrelsen 
på personen. Aldersreferansen er ikke nok.
Den lineære metoden reduserer antall variabler, 
for eksempel: Strengen mot haken, strenghånden 
under kjevebenet kinnet eller mot kjeven, ... slik at 
bueskytteren får oppmerksomheten fokusert på å 
lære det virkelig grunnleggende av teknikken.

* Når bueskytters  score  øker  (for  eksempel
140 poeng når 18 piler er skutt på en 80 cm 
skive), økes avstanden med 5 m og så videre 
til 30 m.

* Bruk  den   lineære  metoden  på  avstander
hvor bueskytter kan sikte et sted på den 
øverste delen av målskiven. Hvis avstanden 
det skytes på krever at bueskytterne må sikte 
over matten, bytt til trekantmetoden.

* Når  bueskytter  scorer  bedre  enn  et  snitt
på 25 poeng (med 3 piler) på 20 m eller 25 m 
avstand (ut fra nybegynners ferdighet), økes 
skyte avstanden med 5 m. Fortsett å bruke 
trekantmetode på minst én treningsøkt, før 
undervisning på firkantmetoden startes.

Trekant, den har 3 sider og 3 vinkler.

Rett linje, ingen sider eller vinkler.
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7777
Geometrisk forenkling

* Det er som regel under  læringen  av  firkant-
siktemetoden bueskytterne velger sin egen
skytedisiplin:

- Tilbake til trekantmetoden (uten sikte); 
- Utvikler firkantmetoden (med sikte).

7.1.2.9. Fullt drag (opprettholding av fullt drag)
Type: Generere kraft til buens bevegelser. 

Mål:

Utførelse:            

-Avstanden mellom haken og 
buearmskulderen;

Hele kroppen forholdes helt rolig. 
Kroppen er i en loddrett stilling, 
brystet og skuldrene øver et konstant 
trykk mot bakken samtidig som det 
søkes å spre ut skuldrene. Ryggraden 
og hodet er oppreist. En må finne 
balansen mellom trekke og skyve 
kreftene. Dette arbeidet støttes av 
beina og forårsaker en svak 
komprimering av mageområdet.
Konstantene er:
-Avstanden mellom pilen og 
buearmskulderen, i horisontal planet;

Stabilitet av kropp og utstyr for 
effektiv sikting. Holding av buen i 
fullt drag uten å kollapse (krype) 
på grunn av dragvekten.
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Starten på slippet, strengen "ruller" av fingrene

- Høydeforskjellen mellom pilen 
og buearmskulderen;

- Buens vertikale posisjon;
- Kroppen og hodet.

Reduseres fjæringseffekten av 
buen kan bueskytteren kollapse. 
Drag økning i bare brystregion kan 
forårsake feil i strengens plasering. 
Unngå asymmetrisk utførelse. 
Effekten av handlingen er ikke 
sentralisert i brystet men spredt ut i 
skuldrene og tildels i armene og 
bør være fordelt likt på hver side. 
Dette vil redusere tretthetseffekter 
og minimerer skaderisikoen. Det 
vil generelt være de store 
musklene som genererer denne 
handlingen. Strekk i ryggen vil 
hjelpe til med å stå oppreist og i 
vertikal posisjon. Utflating av 
brystet og senkingen av skuldre vil 
senke tyngdepunktet og gjøre 
kroppen mer stabil. Kombinasjon 
av handlingene ovenfor vil bidra til 
å opprettholde draglengden og 
hjelpe til med å holde hodet og 
sikteøyet i en konstant posisjon.

En svak muskel kan alikevel 
forårsake en kollaps av/under 
fjæringseffekten. Dette er grunnen 
til at muskeltrening er nødvendig.

7.1.2.10. Kritiske øyeblikk og fullføringen

Type:           Kritiske øyeblikk.

Element:      Slippet (strengfrigjøringen).

Mål: Fortsette  alle  pågående  aktiviteter,
bortsett fra å slippe strengen.

Utførelse:          Skudd må komme helt overaskende: 
ingen kjennetegn på det forestående 
skudd må sees. Kropp, ansikt og 
"blikk" forblir ubevegelig før, under 
og til litt etter fullført handling. 
Strenghånd og strengarm følger 
skulderbevegelsen. Strenghånd 
stopper på en vertikal akse som går 
forbi og vanligvis ligger mot 
strengsideøret. Området hvor 
strenghånden stopper kalles "bakre 
stopppunkt". Strengarmen stopper 
ved skulderaksen.

Det er forskjellige slippformer, avhengig av typen 
muskelarbeid i fullt drag.

Begrunnelse:

- Høyden på skuldrene;
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7777Fremdrift av pilen

Skytters ansikt forholder seg urørlig

Fullføringsbevegelsen
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7.1.3. Pusten
Når du skyter er pustekontroll ansett som viktig. 
La oss studere pusten og hvordan den påvirker 
skyteprosessen.
De fleste skytterne inhalerer samtidig som en 
forutbestemt bevegelse startes, for eksempel for:

Forflytting til skytelinjen; 
Tar en pil opp fra koggeret; 
Griper strengen / buen; 
Hever buen.

Nøyaktige oppgavehandlinger er karakterisert ved 
å holde pusten i noen få sekunder deretter fulgt av 
et utpust. For eksempel bueskytteren:

Holder pusten, puster så ut mens føttene 
plasseres på skytelinjen;
Holder pusten, puster så ut mens pilen festes på 
buestrengen;
Holder pusten, puster så ut mens strengfingre og 
buehånd plasseres;
Puster delvis mens du trekker buen, naturlig 
kompresjon av brystet.

Kanskje burde derfor bueskytters pustesekvens 
være noe sånt som:
- Pust inn mens du går til skytelinjen; 
- Pust ut mens du plasserer føttene på skytelinjen; 
- Pust inn mens du tar en pil fra kogger; 
- Pust ut når pilen festes på buestrengen; 
- Pust inn mens du griper streng / bue;
- Pust ut mens du plaserer strengfingre og buehånd; 
- Pust inn mens du hever buen; 
- Pust ut litt mens du gjør oppdraget; 
- Hold pusten mens du sikter og fullfører;
- Pust ut når skuddet er over.

Ofte vil nok en nystartet bueskytter si: "Mine 
skudd er bedre når jeg ikke tenker på pusten min". 
Hvis det skjer så ikke bli overasket. Hvis det var 
lett, ville det ikke vært en ferdighet som det 
trengtes å bli undervist i. Gjentatte observasjoner, 
bevisstgjøring, konsentrasjon, og følelsen av 
pustebevegelser sikrer at ferdigheten er tilpasset i 
skyteprosessen .

Konsentrere seg om pustingen og 
skytesekvensen i skyteprosessen på samme tid.

Observere pusten uten å endre på den;

Ikke bli overrasket om du i løpet av de første 
øktene med pustesekvens, hører og ser at dine 
bueskyttere møter følgende problemer:

Kontrollere pusten

Kontinuitet i pusten under slippfullføringen
Viktigheten av kontinuitet i pusteprosessen like før, 
under og i fullføringen av slippet kan ikke bli 
understreket godt nok. Som vi vet bør bueskytteren 
endre på så lite som mulig. Hans/hennes aktiviteter 
i fullføringsprosessen bør ideelt sett bare være den 
muskuløse intensiteten av fingre "flexors" som skal 
reduseres. Holding av pusten fra sikteprosessen til 
slutten av fullføringen hjelper på perfeksjoneringen 
av hele skyteprosessen, spesielt skytterorienterte 
bevegelsesjusteringer når pilen blir "styrt" av 
strengen og buen i akselerasjonsøyeblikket. 
De fleste bueskyttere holder pusten når det siktes 
og til cirka ett sekund etter fullføringen. Dersom 
skytter puster ut like før eller under fullføringen, 
bør det anses som en endring hos skytter. 
Sannsynligvis en endring i den mentale aktivitet. 
En slik endring bør unngås.
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Skytesimulering med et elastiskt bånd rettet mot trener 

Mennesker lærer av observasjon, eksempler og 
råd, kunnskapsoverføring understrekes ved å 
etterligne, prøve, feile og repetisjon. Observasjon 
er en effektiv metode for læring og er den som 
brukes først. Demonstrasjon tillater bueskytterne å 
observere. Men når demonstrasjonen skal gjøres, 
så bruk samme utstyr som bueskytterne skal bruke 
og følg nøyaktig alle sikkerhetsforskriftene for 
bueskyting. Observasjon innebærer både "se" og 
"høre". For at det skal være effektivt må 
bueskytterne kunne se hva som blir demonstrert 
og høre hva som blir sagt.

8.1. Forkunnskaper
La bueskytterne få uttrykke sin kunnskap om 
ferdigheter som blir vektlagt i treningsøkten. 
Tillat spørsmål før en demonstrasjon blir gjort. 
Ikke undervurder kunnskapen en nybegynner har. 
En nybegynner har oppfatninger om sporten eller 
har erfaring angående bueskyting fra tidligere. Å 
gi bueskytteren anledning til å uttrykke sine 
oppfatninger kan ha et fortrinn:
  Hvis de har feil får du mulighet til å korrigere 
dem, for så å bedre få uttrykke dine ideer og 
undervisningen blir med større effektivitet;

-.Hvis de har ufullstendig eller feil i 
kunnskapen fyll inn de manglende feltene;
  Bueskyttere forutser noe og dette vil gi noen 
av dem motivasjon og en unngår monotonitet 
av ferdighetsviten;
 Du kan høre noen kommentarer som gjengir 
det øvelsen omhandler, kanskje i bedre ordvalg.
 .Hvis de er riktige er fordelene de samme som 
ovenfor. Arbeidet er da allerede gjort av andre!

Ingen metode er perfekt. Dette er intet unntak. 
Noen bueskyttere klarer å beslaglegge samtalen 
ved å snakke for ofte og/eller for lenge. Begrens 
kommentarer til emnene det snakkes om. Bruk 
dette pedagogiske verktøy fordi dynamikken i 
analyse og utveksling oppveier vanskelighetene.

8.2. Pedagogiske hjelpemidler

Oppmerksomheten hos nybegynnerne blir ofte 
distrahert av demonstratørens åpningspil. Videre 
bedømmer en del ofte troverdighet basert på hvor 
pilen treffer på blinken. Vi foreslår at du 
demonstrerer:

Nedenfor  er noen  forslag  til  demonstrasjoner og 
øvelser:
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Visuelt fokus på et hovedelement.

Kun menneskelig assistanse “Jeg må yte 
motstand mot trykket jeg blir påvirket av”.

Mennskelig og bueassistert “Jeg må yte 
motstand mot trykket jeg blir påvirket av”.

 Enten ved skyting på barmatte eller skyting 
direkte inn i et sikkerhetsnett;
 Enten ved ikke å skyte noen piler eller ved 
tørrskytingsmekanismer eller et elastisk bånd;
  Ved å se på skytterne under en demonstrasjon i 
skyting for å se om de ser de viktige poengene;
  Ved bare å vise dem deler av demonstratørens 
kropp som direkte involveres i demonstrasjonen. 
Se bilde under.

Siden læremidler hjelper bueskytterne til bedre å 
forstå og føle fremtidige utførelser, er det viktig at 
de er så like som mulig det som gjøres under 
treningen. Videre kan disse hjelpemidlene ikke 
avvike for mye fra selve skytingens innhold. For da 
går mye tid vekk på å gradvis rekonstruere 
innholdet hele tiden. I samsvar med denne ideen la 
oss repetere øvelsen "trykkhandlingen" som et 
eksempel; For å forstå strengbenets deltakelse kan 
vi opprette følgende situasjoner ved hjelp av tre 
ulike læremidler, selv om de er like kan de bli 
oppfattet ulikt av bueskytterne:

  Bueskytteren blir presset på av en person. Få 
bueskytteren til å motvirke presset med sitt 
strengsidebein. Forklar hvordan og hva dette 
gjør angående bueskyting.

  Trener eller assistent presser på bueskytters bue 
og fremtvinger bueskytteren til å stå i mot med 
sitt strengsidebein. Vis at strengsidebeinet vil 
opptre på tilsvarende måte dersom buen ble brukt.

  Når bueskytterens bue er trukket, presser buen 
mot bueskytteren og tvinger bueskytter til å 
motvirke med sitt strengsidebein.
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Meneskelig og bueassistanse.

“Når min bue spennes, må jeg yte mottrykk”

Beste observasjonsvinkel ved skytedemonstrasjon

Treners posisjon når 
noen demonstrerer 

bueskulder

Merk deg hvordan de ulike læremidlene som er 
forklart over kan oppfattes ulikt. Se kapittel 10 for 
flere eksempler.

8.3. Effektiv instruksjonsanvisning
Av sikkerhetsmessige grunner forbys bueskyttere å 
gå foran skytelinjen når noen er i ferd med å skyte. 
Men vi bryter denne regelen under demonstrasjoner 
fordi klokken 2 i forkant av skytter er den beste 
observasjonsvinkel. Se illustrasjonen under.

T
otalt

forbudt sone

Ikke for observasjon

Dette er grunnen til at demonstrasjoner blir gjort 
på korte avstander, 3 - 10 meter; vi eliminerer 
risikoen for bueskytterne og gir demonstratøren 
mulighet til å skyte mens studenter gis mulighet 
til observasjon. Trener får også mulighet til å 
observere nybegynnerne slik at trener ser at de 
oppfatter det viktige i demonstrasjonen.

MERK:
Observasjon fra klokken 10 eller 11 er ikke trygt 
fordi elevene da er på pilens side av buen og de 
ser heller ikke veldig godt fra denne vinkelen.

8.4.Instruksjon under en demonstrasjon
Instruksjoner er essensielle i lære prosessen og 
gruppeaktiviteter:

  Snakk høyt nok til å bli hørt av alle og bruk 
forståelig språk;
-.Bruk positivt språk, forklar hva som bør 
gjøres (ikke unngått) eller hva som bør merkes 
og kjennes, .......
  Bruk et konsistent ord valg (samme ord som i 
trenerhåndboken), så bueskytterne kan 
konsultere det senere og de blir kjent med 
terminologien;
 Bare gi relevante instrukser, unngå de som 
ikke er relatert til bueskytternes behov;
 De mest produktive instruksjoner går med 
ekspressiv gest. Når bueskytter kan føle 
handlingen og merker resultatene, er han/hun 
mere motivert til å gjøre det enda bedre;
 .Fra første øvelse, lær hver bueskytters navn, 
da blir instruksjonene bedre og lettere mottatt.

Hvis demonstrasjonen blir utført av noen andre, 
vær i en av påfølgende illustrerte stillinger for å 
peke ut  hovedområder  av  interesse eller de som 
fortjener spesiell oppmerksomhet, uten å blokkere 
bueskytternes mulighet for innsyn:
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Treners posisjon når noen demonstrerer strenghånd og ansiktsreferanse

Treners posisjon når noen demonstrerer linjering

Treners posisjon når noen demonstrerer buehånd Treners posisjon når noen demonstrerer linjering

Hvis du utfører demonstrasjonen selv, bør instruksjoner 
bli gitt før, under og etter demonstrasjonen.
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Tips til din demonstrasjon, organisasjon og presentasjon

Treners posisjon ved observering av ryggens og 
skuldrenes muskelbevegelser
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9999
Klargjort matte og skiver

9.1. Tips for å forberede treningsstedet

Skyteavstand
I de første treningsøktene bør skyteavstanden 
variere fra 4 - 10 m, avhengig av bueskytteres 
alder, nåværende evne og vanskelighetsgrad på 
oppgaven.

Matter og skiver
Skiver blir ikke brukt i innlæringsperioden, bare 
en tom matte. Det gjøres unntak i visse øvelser 
som omhandler sikte innlæringer. En 80 cm skive 
eller en spesifikkt utformet spill/lek skive brukes 
mot slutten av økten. Skiser skivens utforming før 
praksisøkten og klargjør de som trengs for de 
første skuddene. Skytterne liker å gjøre dette. Hvis 
du ikke har planer om å skyte på skive de første 
pilene (se illustrasjon nedenfor), så legg skivene 
på bakken ved siden av mattestativet til de 
eventuelt skal brukes. Unngå å bruke stifter og 
spiker. Bruk store nagler eller skivepins fabrikkert 
av tykk wire, de er lette å trekke ut igjen.

Bueskytteres posisjon på skytelinjen
Separer bueskytterne på skytelinjen ved å gi hver 
skytter minst 80 cm plass. Innendørs vil én matte 
for to bueskyttere tilby gode praksisforhold. Tre 
bueskyttere per matte er tilstrekkelig ved utendørs 
trening. Plasser alle venstrehendte bueskyttere til 
høyre på linjen (sett bakfra), slik at du ser dem 
godt. Du står cirka rundt midten av skytelinjen.

All skyting gjøres fra skytelinjen. Bueskytternes 
føtter må være skrevs over skytelinjen, kroppene 
deres må være over skytelinjen.

Undervisningsverktøy
Det vil være vanskelig å liste opp alle brukbare 
læringsverktøy for bueskyting, siden nytten deres 
varierer avhengig av tema og pedagogisk metode 
som brukes. Men ha alltid følgende verktøy for 
hånden:

-.Et speil: For å la bueskytteren se seg selv 
utføre ferdigheten i utførelsesøyeblikket eller 
sammenligne seg selv med den demonstrerte;

  En oppspent bue med en elastisk snor/streng: 
For å gi bueskytterne en sjanse til å utføre en 
handling med større letthet. De kan da til og 
med slippe strengen uten å skade buen.

9.2. Tips for å få maksimal effektivitet

Skytepuljer
Promoter skyting i én pulje for å minimere tiden 
avsatt til trening. Hvis flere puljer er nødvendig så 
gi litt ansvar til de som ikke skyter. For eksempel 
par skytterne og få en av dem til å holde speilet 
slik at den andre kan se sin ferdighet gjennomført, 
deretter byttes rollene. Prøv å unngå å organisere 
to distinkte puljer siden dette vil innebære for mye 
nedetid mellom rundene. Hvis tre puljer er 
nødvendig, bør du ha forskjellige skytetidspunkter.

Utstyrsrotasjon
Når utstyrstilgangen er begrenset, kan det deles 
med en eller to andre skyttere på forskjellige 
tidspunkter, dann pulje A, B og eventuelt C, D. 
Selv om denne situasjonen helst unngås vil det nok 
forekomme, et eksempel på dette er når det ikke er 
nok piler. To skyttere bytter på bruken av det 
samme settet med piler. I disse tilfeller er det å 
foretrekke om skytterene henter pilene, noe som 
gir dem muligheten til å se på pilgrupperingen 
samtidig som den andre bueskytteren får sjansen 
til å forberede seg til å skyte. Men det foretrekkes 
at alle skytterne får skutt før henting av pilene. 
Utstyret overføres til den andre  bueskytteren som 
deretter skyter. Da kan alle gå til  matten sammen. 
Dette systemet unngår mye nedetid.

OG
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Skytebaneoppsett

Skytelinje

Utstyrslinje

Ventelinje

Hold skytelinjebevegelser på et minimum. Prøv å 
omgruppere mattene nærmere øvelsesområdet og 
ikke skytterne nærmere mattene. En skytelinje 
markert på bakken garanterer enkel, rask og bevisst 
sikker bueskyttergruppering. Marker en ny linje 
3-5 m bak skytelinjen, noe som skaper en sikker 
utstyrsone. Bueskytterne skal være bak den når de 
er ferdig med skytingen.

Skytelinjebevegelser

Buestativer skal være plassert bak skytelinjen, helst 
bak en utstyrlinje. Når du tar noen skyterunder på 
en kortere avstand enn vanlig, ber du bueskytterne 
legge sine buer på gulvet/bakken cirka 3 m bak 
dem. Bueskytternes buer er plassert på et stativ bak 
skytelinjen eller på gulvet etter endt skyting. 
Skivene bør ikke omrokkeres for ofte, på grunn av 
den tiden som går tapt med å sette dem opp og ta 
dem ned.

Utstyrsforflytting

Skyttergruppering
Grupperinger avhenger av hvilken type trening 
som introduseres. Det er imidlertid noen 
grunnleggende fordeler ved grupperinger:

  Ved høydelikhet hos skyttere: I øvelser som 
skal utføres i par kan bueskytterne arbeide i sin 
høyde og utøve i sin normale høydeposisjon;
  Av ytelsesnivå eller utvikling: Bueskytterne 
kan utveksle utstyr og lignende på samme nivå 
og dermed blir det enklere for dem begge;
   Ut fra alder: Om kriteriene over tillater det;
-.Sosial- og følsomhetslikheter bør også 
tas i betraktning.

Hvis du bruker et bærbart speil, så jobb med 
gruppene som illustrert på neste side. Det gjør at 
to bueskyttere kan veksles på. En bueskytter 
skyter én pil mens du ser i speilet og den andre 
gjør seg klar til å skyte.
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Speilarbeid med én venstrehendt og én høyrehendt bueskytter

Speilarbeid med to høyrehendte skyttere

Hvis gruppering med én venstre- og én høyrehåndsskytter ikke er mulig, beregn ekstra tid, for da er det 
nødvendig at du går bak skytelinjen vekselvis mellom skytterne (se illustrasjonen under) av 
sikkerhetsmessige årsaker.



Med et speil montert på et stativ kan skytteren 
observere seg selv.
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Observer og få skytter til å observere seg 
selv via et speil

En skytter arbeider med seg selv via et 
speil montert på et stativ

Posisjon for instruksjon av skyttere på skytelinjen

Hvordan observere og få bueskytteren til å se på 
seg selv via et speil. Se illustrasjon under.

9.3. Tips for din verbale kommunikasjon

Hvorfor?
Verbal kommunikasjon har varierende objektivitet:

  Gi gruppe eller individualiserte instruksjoner 
om den pågående øvelsen eller den neste;
  Gi individuell eller gruppe tilbakemelding om 
den siste treningen eller den pågående;
 Regulerer bueskytteres atferd om disiplin og 
sikkerhet.

Fra hvor, når og hvordan?
Periodene å kommunisere verbalt er: mellom 
rundene, like før eller etter skyting. Under en 
runde mens skyting blir utført, går du sammen med 
skytter til og fra skiven og etter at den siste runden 
er skutt.

Før skyting
Vent til bueskytterne har returnert fra skivene. Når 
de plukker opp utstyret sitt og går til skytelinjen, 
plasser deg selv som vist under og ha øyekontakt

med så mange bueskyttere som mulig for å holde 
på oppmerksomheten deres. Om nødvendig få 
oppmerksomhet av bueskytterne som ikke følger 
med ved å si navnene deres. Dette er tiden og 
stedet for gruppeinstruksjoner angående de neste 
skuddene. Be dem følge instruksjonene. Mens de 
fleste bueskytterne forbereder seg til å skyte, gå 
frem til én og én bueskytter for å gi mer 
individualisert instruksjon.

Skytelinje
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Observasjonsposisjonering mens det skytes

En abstrakt innsikt over hva skytterne gjør er 
viktig for å gi gode råd. Derfor anbefales treneren 
å flytte på seg og undervise fra følgende 
illustrerte steder.

Mens det skytes
Siden denne fasen er lang, kan individuell 
instruksjon eller tilbakemeldinger gjøres. Dra full 
nytte av disse periodene for å gi instruksjoner til 
bestemte enkeltpersoner, da dette ikke forstyrrer

Gåingen til og fra mattene

Ved å plassere 
deg selv på 
sidene kan du 
fra en nyttig 
vinkel 
observere 
høyre- og 
venstrehendte 
bueskyttere 
vekselvis. 
Dette rådet er 
bare korrekt 
for noen 
standard-
øvelser. I noen 
tilfeller, slik 
som under 
kraftutjevning- 
øvelser vil en 
"se bakfra"- 
posisjon være 
å foretrekke.

Fra disse stedene gjentas eller gis mer presise 
anvisninger ved hjelp av stikkord. Unngå å bruke 
lange setninger. Du kan også gi individuell eller 
kollektive tilbakemeldinger på kvaliteten av 
ferdighetsutførelsen. Verbal kommunikasjon blir 
mer effektiv når du gir den til mange samtidig og 
bueskytterne er i ro, for eksempel mellom to piler.

Ved å flytte deg langs skytelinjen, for å nærme 
deg hver bueskytter etter tur, vil du kunne gi mer 
individualiserte instruksjoner. Dette er tiden for å 
gi spesifikke instruksjoner eller tilbakemeldinger 
til bueskyttere som har problemer.

Dette er den ideelle tiden å gi tilbakemelding på, 
fordi bueskytterne husker hva de oppnådde og får 
mer nytte av ytterligere informasjon. Gruppe- 
instruksjoner er mer effektivt før de henter pilene 
sine, mens individualiserte tilbakemeldinger er 
mer gunstig når bueskytteren forlater skytelinjen.

Etter skytingen

de andre. Oppsummer instruksjoner rett før 
skyting og oppsummer tilbakemeldinger etter 
skyting. La bueskytterne uttrykke sine følelser om 
sin gjennomføring og utførelse. Etterpå fremheves 
alle positive kommentarer og de som er relevante 
for å forstå ferdigheten som skal utvikles og legg 
til annen viktig informasjon som ikke har blitt 
nevnt ennå.

Hvis sikkerheten står i fare, grip inn umiddelbart. 
Uten bestemt veileding vil kvaliteten på veileding 
og oppmerksomhet fra bueskytterne og den 
samlede arbeidsinnsatsen for gruppedynamikken 
stå i fare. Forhold deg rolig og bestemt, ikke kjeft. 
Ikke nøl med å nekte urokråkene å skyte noen 
runder, eller resten av økten. Bruk uromakerne i 
demonstrasjon på teknikkferdighet.
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Observasjon fra siden

Observer de viktigste elementene i den ferdigheten 
som utføres.

Ved hjelp av vår kunnskap på ferdighet og dets 
sentrale elementer kan vi definere observasjon ved 
å svare med følgende enkle spørsmål:
Hva? Hvordan? Fra hvor? Hvor mye?

Observasjonsplan

Hvis feil i utførelsen oppstår, må tilbakemeldinger 
brukes for å lære riktig gjennomføring av ferdighet, 
ved å få bueskytteren  til å  forstå  hvordan han/hun 
skal utøve i forhold til hvordan han/hun utøver 
ferdigheten nå. Hvordan bueskytteren utøver er 
ikke like viktig som hvordan det skal utøves og hva 
han/hun føler.

Målsetting

Observasjon er nødvendig før noen tilbakemelding 
kan bli gitt. I foregående del studerte vi noen 
aspekter av tilbakemeldinger; I denne delen 
diskuterer vi observasjoner. Som er en av de mest 
grunnleggende trenerferdighetene for bueskyting.

- Dypsensibilitet; blir aktivisert ved 
stimulering og er en sensorisk endringsnerve 
som er mottakelig for stimuli. Denne følelsen 
kan godt positivt bli brukt av trener ved hjelp 
av berøring eller svært lett trykk på et sted det er 
ønske om at bueskytteren skal konsentrere seg 
ekstra om. Tilbakemeldingene vil da bli mye 
fokus på det aktuelle stedet. Den brukes for å 
gjøre det enklere for utøveren å erfare enten 
kontroll (på et nivå av følelse) eller 
unøyaktighet i utførelsen av enhver 
bevegelse.

   Verbalt; er observasjonsavhengig. Bueskytters 
evne til å integrere instruksjoner ligger i det 
motoriske. Bueskytteren må tenke på hva som 
ble følt i løpet av utførelsen, i forhold til hva 
som burde vært følt basert på tilbakemeldinger. 
Praksisen med å etterligne, følger ofte muntlige 
tilbakemelding;

 Visuelt; direkte eller indirekte (speil eller 
video), som gir bueskytteren muligheten til å 
visuelt sammenligne sin utførelse versus den 
demonstrerte.

I bueskyting brukes tre typer tilbakemeldinger:

9.4. Tips for tilbakemelding og observasjon

Hvilken observasjonsstrategi?

Gå fra det generelle til det spesifikke. Start med å 
ha oppmerksomhet på hele sekvensen.

   Helheten på gjennomførelsen;
-.Repetisjon av foreløpige bevegelser og 
posisjoneringer;
-.Sannsynligheten for at disse foreløpige 
bevegelser og posisjoneringer produserer riktig 
kraftutjevning av krefter som brukes;
 Enkelheten, naturligheten og presisjonen i de 
kreftene som genererer bevegelser (trinn i 
oppdraget);
   Krefter brukt på linjering og deres sannsynlighet 
for å produsere en effektiv fullføring;
   Visuell og fysisk fullføring sammen med slippet;
-.Kroppsbevegelser under slippet, som er en 
videreføring av kraft generert i bevegelser. (fullt 
draginnsats avslører dette).

Observasjon av detaljer kan bare være av interesse i 
etterkant av observasjonen.

Hvor observere fra, avhenger av hva som skal bli 
observert. I forhold til bueskytter, plasser dere selv:

   Minimum 3 m for helhetlig observasjon;
  På ca 2 m for å observere det grunnleggende av 
de forskjellige sekvenstrinnene;

Nærmere enn 1 m for detaljanalyse.

Illustrert nedenfor og på de neste sidene er noen 
utvalgte steder på hvor du bør stå og hva som tillates 
å bli observert fra den posisjonen.

Observere fra hvor?

Observer:

Observere hva?

Observere hvordan?
OG



 Buefingrenes bevegelse igjennom slippet.
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Observer fra 2-3 m bak skytter, i skyteplan

Observasjon fra baksiden på bueskytter

Tillater to ferdigheter å bli observert:
-.Kroppsholdning og linjeringskreftenes effekt 
mens oppdraget glir over i fullt drag;
   Fullføringen

-.Hodestabilitet. Spesielt i løpet av de siste par 
centimeter av oppdraget, ved fullt drag og under 
fullføringen;

Konsistens i høydeavviket mellom 
buearmskulder og pilen ved fullt drag;

-.Skulderlinjen under oppdraget og bevaringen 
av linjen i fullt drag og i slippet;

 Linjering av strengarmens underarm under 
oppdraget og bevaring av linjeringen i fullt drag 
og slippet;

   Konsistensen av oppdraget (ingen kryping);
Nøkkelelementene er:

Opprettholde en oppreist holdning.

-.Bruke og vedlikeholde linjeringskreftene 
under oppdraget, fullt drag og fullføringen;

Tillater to ferdigheter å bli observert:

Strengfingrenes bevegelse igjennom slippet.

-.Bakoverbevegelsen på strengarmen ved 
slippet og dens sluttposisjon;

  Oppreist holdning og buen tiltet i skyteplan og 
opprettholdelse av dette i fullt drag og slippet;

 .Hodestabilitet. Spesielt i løpet av de siste par 
centimeter av oppdraget, men også i fullt drag 
og i slippet;

-.Linjering av strengarmens underarm med 
pilen, i skyteplan;

Strengarmens albuebevegelser;
Nøkkelelementene er:

  Buearmens bevegelse fremover og dens fremre 
sluttposisjon;

-.Bakoverbevegelsen av strengarmen under 
slippet og dens sluttposisjon;

-.Oppreist kroppsholdning og bevaringen av 
dette ved fullt drag og under slippet;

   Holde buearmen horisontalt under slippet;
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Observasjon ved siden av skytter

Observasjon fra sittende posisjon ved skytters føtter

Tillater kroppsposisjonering og opprettholdelse av 
muskelutjevningen av kraftbruken under oppdraget, 
i fullt drag og fullføringen å bli observert. 

-.Konsistens i oppdraget. Ingen kryping på 
pilspissen i fullt drag;
 Strengarmens underarm linjert med pilen i 
horisontalplanet;
-.Skulderlinjen under oppdraget og bevaringen 
av denne linjen ved fullt drag og i slippet;
 Konsistens i høyden mellom bueskulder og 
pilen i fullt drag;
-.Hodestabilitet. Spesielt i de siste centimeterne 
av oppdraget og ved fullt drag og i slippet;
-.Stabil eller liten vertikal buearmbevegelse 
under slippet;
-.Oppreist kroppsholdning i skyteplan og 
opprettholdelsen av denne oppreiste 
kroppsholdningen ved fullt drag og i slippet;
-.Bakoverbevegelsen av strengarmen under 
slippet og dens sluttposisjon;
  Buearmens fremoverbevegelse under slippet og 
dens sluttposisjon.

Tillater to ferdigheter å bli observert:
   Kvaliteten på flyten i buearmen;

   Uhindret strengvandring.

Nøkkelelementene er:
-.Konsekvent avstand mellom buearmens 
skulder og pilen i fullt oppdrag;
   Stabil eller liten sideveisbevegelse i buearmen 
under slippet;
   Buefingrenes bevegelse igjennom slippet;

   Bevaring av en "låst" buearmalbue;
   Strengfrigangen;

   Buearmens sluttposisjon;
   Buearmens fremoverbevegelse under slippet;

  Stabilitet eller liten sideveis buearmbevegelse 
under slippet:

  Konsekvent avstand mellom pil og buearmens 
skulder ved fullt oppdrag;

   Strengarmens underarm linjert med pilen;

Denne posisjonen gjør det mulig å observere 
konsekvent utjevning av krefter under oppdraget, 
i fullt oppdrag og ved fullføringen.

Nøkkelelementene er:

Nøkkelelementene er:
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Observasjon ved siden av buen

   Bevegelsesaksen bakover eller strenghåndens 
fingerspredning under slippet;

Opprettholdelsen av en "låst" buearmalbue;
   Strengforskyvningen;
 Buearmens fremoverbevegelse i løpet av 
slippet og til sluttposisjonen.

Antall skudd å observere før du gir tilbakemelding 
avhenger av omstendighetene. To eksempler er:

Ansiktsbevegelser. Spesielt i slippet.

 Bevegelsesaksen bakover eller strenghåndens 
fingerspredning under slippet og sluttposisjonen;

 Hodestabilitet ved fullt drag og i slippet;

 Skulderlinjens orientering ved oppdraget og 
opprettholdelse av denne orienteringen ved fullt 
drag og i slippet;

-.Konsekvent avstand mellom buearm skulder 
og pilen i fullt oppdrag;

Nøkkelelementene er:

   Bevaring av kraftutjevningen under oppdraget, 
i fullt oppdrag og ved fullføringen.

   Kvaliteten av visuell kontinuitet;
Tillater to ferdigheter å bli observert:

   Hvis utførelsen er farlig for bueskytteren, andre 
bueskyttere eller utstyret er en umiddelbar 
inngripen anbefalt, vanligvis starter denne med 
"stopp skytingen alle sammen". Betydningen av 
denne ordren må være kjent for alle 
nybegynnerne før de skyter sin første pil.

   Hvis en ferdighet ikke blir utført godt, observer 
den neste pilen. Hvis samme type ferdighet er 
utført, kommenter med enkle stikkord og deretter 
fortsett å observere. Hvis utførelsen fortsatt er 
feil, grip inn ved å bruke en av metodene som 
presenteres videre i dette kapitlet.

Tips for undervisning i tekniske ferdigheter

I løpet av de foregående kapitlene har dine 
tekniske og teoretiske kunnskaper om bueskyting 
trolig blitt forbedret. Del "A" i dette kapitlet har 
også gitt noen tips for å organisere din 
undervisning. Del "B" vil gi tips for undervisning i 
ulike tekniske ferdigheter.

Du husker at deler av en typisk praksisøkt er: (se 
kapittel 4 i 4.3)

Sesjonevaluering / utstyrsoppbevaring;

Sette opp;
Hilse;
Oppvarming;
Gjennomgang av forrige sesjon;
Ferdighetsundervisning inkludert:
- Teknisk utvikling, f.eks: Enten oppdage 
ferdighet, eller dyktighetsrevisjon;
- Ferdighetsassimilering. På dette trinn, 
benytter treneren ofte et sett av situasjoner 
med økende vanskeligheter;
- Utholdenhet utvikling/evaluering. Et spill 
blir ofte innført i dette trinnet;
Tilbake til en mer "vanlig" og kontrollert 
skytesituasjon;

Nå vil vi utvikle den delen som heter "ferdighets- 
undervisning" som annonsert i kapittel 4 i 4.3..

Det første trinnet av teknisk trening er 
oppdagelsen (forståelse og observasjon) av en 
ferdighet.

Det er opp til treneren å foreslå en prosess med 
trinn som vil tillate elevene å flytte fra det første 
skrittet til ovennevnte mål.

Det siste trinnet eller mål knyttet til læring av én 
teknisk ferdighet, er riktig og konsekvent 
gjennomføring mens du sikter.

Hvor mange observasjoner?
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Forventet buearmreaksjon

9.5. Tips for undervisningsprosessen

Første trinn:
Nybegynnerne observerer hva som bør gjøres 
-ferdighetsoppdagelse-.

Under en demonstrasjon vil bueskytterne observere 
hva som blir demonstrert. Begynn med en 
forenklet versjon av ferdigheten. Demonstrasjonen 
må vises i forenklede forhold, som for eksempel:

   Under oppdraget og ved fullt drag er musklene 
i ryggen og skuldrene belastet. På strengsiden 
vil de fleste trenerne oppfordre til kontinuerlig 
bruk av de aktiverte musklene, noe som vil 
hjelpe til at strenghånden forflytter seg bakover i 
løpet av slippet.
  La oss anta at for å gjøre bueskytterlæringen 
lettere, bestemmer du deg for å undervise 
buesideutvikling. Kopier dette slik at du får en 
symmetrisk bevegelse for bue- og strengsiden.
 -Nå er din oppgave at bueskytterne oppdager og 
praktiserer denne muskelaktiviteten på buesiden. 
For å oppnå dette foreslår vi at du isolerer 
buearmaktiviteten ved å arbeide i par med 
følgende øvelse:

Utstyr:
Vanlig bueskytterutstyr.

Instruksjoner:
Praksis med en avstand på 3-4 m. fra matten. Trener 
trekker i strengen og står mot buesiden av 
bueskytteren og legger en hånd på strengarm- 
skulderen til skytter. Dette for å hjelpe bueskytteren 
å motvirke buemotstanden. Bueskytteren løfter buen 
til maksimalt skulderhøyde. Treneren trekker lett i 
strengen, inntil 1/3 av draglengden og guider pilen 
til et sentrert skudd.

Treneren bør bare trekke mot bueskytters bryst, ikke 
høyere, for å unngå å slå til bueskytters ansikt i 
slippet. Bueskytteren som holder buen ser hele tiden 
på buearmen, spesielt i løpet av slippet. 
Bueskytteren må ha tillit til treneren og følge treners 
instruksjoner. Bueskytteren slapper av i buehånden, 
buearmen og buearmens skulder.

Oppdage gjennom en situasjon der buearmen er "ikke assosiert". 
Merk: treneren holder bueskytter med sin venstre hånd (vi kan se dette litt) på hans strengarm skulder for å 

balansere bueskytters kropp
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Gjennomføring ved redusert oppdrag, se på buearmen

Slipp strengen UNDER oppdraget, før du når fullt drag

Se sin egen utførelse via vanlig skytemåte ved fullt 
drag, se på buearmen

Observasjon:
Buearmen beveger seg bakover mot ryggen 
på skytter etter slippet. Dette er på grunn av den 
kontinuerlige virkning fra de bakre musklene 
i buearmens skulder. Denne handlingen må ikke 
bli avbrutt av handlingen fra slippet som er styrt av 
trener. Buearmen og hele kroppen beveger seg litt 
fremover. Dette er på grunn av de kontinuerlige 
skyvekreftene som produseres under oppdraget og 
påvirker hele kroppen, fra buearmen til 
strengbenet.

De påfølgende trinnene av denne læreprosessen er 
tørrtrening av ferdighet. På dette trinn benytter 
treneren ofte et sett av øvelser med økende 
vanskelighetsgrad.

Andre trinn:
Nybegynnerne observerer sin egen implementering.
Dette er det første steget på prosessen tørrtrening 
av ferdighet. Tidligere oppdaget ferdighetsdel må 
stabiliseres for å bli innarbeidet i skytters 
fullstendige og jevne skyteprosess. For å gjøre 
dette effektivt må bueskytterne konsentrere seg om 
å "observere" og "få følelsen" mens du utfører 
ferdigheter i små skritt gjennom øvelser.

Observerer seg selv
Bueskytteren utfører handlingen alene, 3-4 m. fra 
matten. Bueskytteren trekker strengen litt, til cirka 
1/3 oppdrag. Strengarmens albue holdes på 
pilnivå. Bueskytteren observerer ved å se konstant 
på buarmen som i forrige øvelse. Hvis det er 
vanskelig for bueskytter å få buearmen til å 
reagere, bistå ved å bruke hendene dine.

Bueskytteren utfører øvelsen igjen. Oppdraget 
økes gradvis og stopp ikke oppdragsbevegelsen 
for å slippe. Bueskytteren observerer ved alltid å 
se på buarmen sin. Alltid observere seg selv.

Ved fullt oppdrag når strengen nærmer seg ansiktet 
slipper skytter strengen samtidig som handlingen 
(muskelspenningen) opprettholdes. Dette 
forårsaker en naturlig bevegelse bakover for 
buearmen. Skytter observerer sin buearm under 
hele skytesekvensen. Inkludert fullføringen.

Enten teknisk undervisning eksempelvist eller 
ferdighetsoppdagelse.

Ovennevntes første trinn er:
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Om vanskeligheter oppstår, kan trener 
hjelpe skytter på alle steg i prosessen 

Utførelse med lukkede øynene for bedre følelse

Forventet buearmreaksjon

Fordi bueskytteren jobber med "hvordan buearmen 
beveger seg" må skytter alltid se på buearmen UNDER 

slippet og fullføringen

Merk: For noen ferdighetstreninger er et speil 
nødvendig for å tillate nybegynnerne å observere 
sin.egen.gjennomføring.
For eksempel: fullføring, slipp og ankring.

En video kan brukes, men om ikke skytter har en 
direkte visning av bilde, vil det ikke gi en direkte 
sammenheng med hva bueskytterne kan se og føle.

Tredje trinn:
Nybegynnerne føler sin egen utførelse.
Bueskytteren skal føle konstant likhet på en 
endring i de arbeidende muskler før og etter 
skuddet. Med øynene lukket blir dypsensitive 
tilbakemeldinger mer effektive.

Som resultat vil buearmen bevege seg fremover 
og mot ryggen til skytter (til venstre, for en 
høyrehendt skytter) i slippet.
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Fjerde trinn:
Innfør en grov visuell aktivitet;
Ikke se på noe spesiellt.
Samme øvelse som over, men uten å lukke øynene 
denne gangen. Bueskytteren stirrer ut i luften ved 
innfestingen på buens øvre lem. Bueskytteren skal 
føle muskelhandlingen med enkel visuell stimuli. 
Se illustrasjon under.

Innfør et ufokusert "sikte-syn" for god føling, skytters 
oppmerksomhet skal fortsatt være på 

buearmferdigheten

Femte.trinn:
Innfør en litt bedre visuell aktivitet og en 
grovere "skyteinnstilling":
Bruk bar matte fortsatt. Skytedistansen økes fra 5 
m. til en normal skyteavstand. Matten må ikke ha
en skive påmontert. Bueskytteren ser på den 
tomme matten uten å prøve å sikte på noen spesiell 
del av den. Bueskytteren bare observerer 
siktebevegelser uten å forsøke å redusere og/eller 
stabilisere disse bevegelsene. Bueskytteren kan 
holde begge øynene åpne i stor grad.

Innfør finere "sikte syn" og grovere "skyte innstilling": 
Skyt på tom matte. Skytters oppmerksomhet er fortsatt 

på buearmferdighet

Forventet buearmreaksjon

Sjette.trinn:
Innfør en økende sikteoppgave: 
Skyting på noe gradvis mindre.
A) For eksempel; Start med å skyte på en senter- 
utkuttet 80 cm skive; Lar skytter innøve 
ferdigheter gjennom en enkel sikteoppgave.
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En skive med 7-8-9 og 10'er scoresonen fjernet

Skyting på en stor senter-utkuttet skive er en god start 
for å tilpasse en ferdighet til siktingen. En stor del av 

skytters oppmerksomhet skal fortsatt være på 
ferdigheten for buearmen, mens en mindre del er på 

retningen av skuddet.

B) Progresjon ved å skyte på en 80 cm skive
med 7-8-9 og 10'er scoresonene fjernet. 
Siktesonen er fortsatt stor, men begynner å 
kreve et høyere nivå på visuell oppmerksomhet.

Fordi sikteoppgaven blir mer krevende, må skytter 
dele sin oppmerksomhet mellom riktig 

ferdighetsgjennomføring og visuell oppmerksomhet.

C) Progresjon  ved å  skyte på  en  80 cm  skive
med 8-9 og 10'er scoresonen fjernet, dette 
krever reell nøyaktighet i bueskytters 
sikteoppgave.

Med økende sikteferdighet, vil innlæringen hos 
bueskytteren bli utviklet med redusert bevissthet på 

samspillet mellom sikting og buearm
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D) Progresjon ved å skyte på en 80 cm skive
uten 9 og 10'er scoresonene krever mye 
nøyaktighet i nybegynnernes sikteoppgave.

Vi er nå nær vanlig siktesituasjonen. Innlæringen av 
ferdigheter som utvikles blir gjort enda mer ubevisst.

E) Progresjon ved å skyte på en hel 80 cm
Skive krever full fokus på sikteoppgavene. 
Den ferdighet som utvikles nå blir innlært 
ubevisst.

I vanlig siktesituasjon blir innlæringen av ferdigheter 
utviklet nesten ubevisst.

For å oppsummere; trinnene i ovenfornevnte 
læringsprosess hjelper bueskytterne å tilføre nye 
ferdigheter til siktesituasjonen gjennom ulike 
trinn. I de første trinnene er nybegynnerne fullt 
konsentrert om ferdighetsgjennomføringen, mens 
på de senere trinn er bueskytter hovedsakelig 
konsentrert på selve siktingen.
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Bredden på pilgruppéringen er referansen til og bredde/smalne skiven før neste runde. Smaleste skive vinner

  Oppmerksomhet: Ved å sette bueskytterne i 
situasjoner hvor de må konsentrere seg om 
gjentakelse av en innlært presisjonsferdighet.
Med dette som mål kan trener introdusere et 
spill som har fokus på egenevaluering og 
strukturert konkurranse.

 Styrke: Ved å få bueskytterne til å skyte 
mange piler vil antall skudd øke direkte 
proporsjonalt med antall treningsøkter:

I løpet av de første treningsøktene blir to faktorer 
av utholdenhet utviklet:

9.6. Tips for utholdenhetsutvikling og
       skytterevaluering.

"Standard læringsprosess"

Ovenfornevnte standard læringsprosess kan 
brukes for å lære omtrent hvilken som helst 
ferdighet.

Du er invitert til å utvikle en slik "prosess til 
undervisning". Når den brukes regelmessig er det 
riktig å kalle den en:

Påfølgende kapittel 10 er en samling av 
ferdighetsøvelser for grunnleggende bueskyting, 
som omfatter standard læringsprosess og som kan 
brukes i treningsøktene.

For å oppsummere; planlegg hver øvelse med 
hver av de ovennevnte trinn. Strukturér og 
skreddersy undervisningsetapper basert på 
skyteferdighet(er) som blir undervist i økten. 
Alltid innlem Standard læringsprosess i øvelsene 
brukt under treningsøkten.

Når alle rundene er fullført. Blir rangering basert 
på smalheten av kolonnene som oppnås. 
Bueskytterne som konsentrerer seg om hodetilting 
(dvs. på strenglinjering) vil se mindre lateral 
variasjon av piler.

-.Bueskytterne fortsetter skytingen på skiver 
som blir smalere og smalere. Ikke la noen 
forstørre skivene.

-.La skytterne skyte et forutbestemt antall 
runder á 3 piler, avhengig av tiden som er 
tilgjengelig. Når hver runde er ferdig må hver 
skytter løsne skiven sin og brette den smalere 
utfra bredden på piltreffene og deretter feste 
den på matten igjen. Skiven vil nå danne en 
kolonne;

Disse bueskytterne vil da prestere bedre. Ha dette i 
tankene når du velger spill. Ferdighetsprogresjoner 
utvikles i løpet av økten. For eksempel, ved 
introduksjon av strenglinjeringskonseptet kan du 
introdusere en lek som presser bueskytterne til å 
beholde kontrollen på hodeposisjonering i forhold 
til skyteplan. For å oppnå elementet som 
omhandler horisontale treff, blir vertikale 
presisjoner uviktige og visa versa. Følgelig kan 
"smalnende skive" spill/lek  velges:

- Har problemer med å sette ut i praksis de 
ferdighetene som er vektlagt i økten.

- Ikke har en veldig positiv første erfaring; 
- Er sliten;

For eksempel etter en konkurranse med standard 
læringsprosess for en bestemt teknisk ferdighet, 
kan et spill eller en lek positivt bli innført. Dette 
kan vekke ny interesse og oppmerksomhet hos 
bueskyttere som:
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Kapittel 10
Noen forslag til pedagogiske øvelser
Dette avsnittet presenterer noen øvelser til bruk i 
sesjonene. I de fleste av disse øvelsene anbefaler vi 
at.du.bruker.standard.læringsprosess.
Øvelsene har ikke lik forklaringsmåte, fordi de er 
fra ulike forfattere og/eller fra samme forfatter men 
skrevet i forskjellige tidsepoker; Det blir slik fordi 
mange trenere streber etter å alltid forbedre sine 
tjenester og da endres også øvelsesforklaringene en 
gang.i.blant.
Fordi ikke alle bueskyttere responderer positivt på 
de samme treningsmetoder, foreslår vi at du prøver 
forskjellige øvelser/treningsmetoder med samme 
målsetting. Dette for å tilpasse enkeltøvelser til 
bueskytterne..Treningsøkten.blir.dermed gjennomført 
med forhåpentligvis et mer positivt resultat for 
bueskytteren.
Den etterfølgende lære/øvelseslisten er ikke på 
noen måte en komplett liste. Vær kreativ og prøv å 
utvikle dine egne øvelser for å oppnå et positivt 
resultat.for.bueskytterne.dine.
Om du har noen nye og interessante "ess-øvelser", 
vennligst send dem til World Archery kontoret. Så 
vi kan ta dem med i neste reviderte utgave.

Foreslått undervisningsøvelse:

1. Forposisjonere kroppen 1

1. Lukk øyene så fort du har kroket strengen.
I dette øyeblikket er du sannsynligvis bøyd litt 
fremover. Fortsett sekvensen med øynene lukket 
inntil du er oppreist og kommet til full oppdrag. 
Åpne øye og fullfør skuddet. Repeter -12 piler.

a)
Når og hvordan du forposisjonerte kroppen 
din. (store pyramiden = den geometriske 
formen mellom sikteøyet og føttene). Det kan 
være før du løftet buen din, eller etter fordrag, i 
retning gulvet eller målet. For compound- 
skytterne som forvrenger kroppen sin for å 
komme over vekt-toppen, kan det også være 
etter vekt-toppen.

b)
Følgende punkter og følelser.
Oppreist kropp (vertikal  rygg med  kroppsvekt 
likt fordelt over begge føttene)?
Fiksering av kroppen din på hoftene  (spesielt  i 
korsryggen).
Lavt tyngdepunkt ("vær tung" og lett muskel-
strammet mage, lave skuldre, flatt bryst og 
strekkfølelse i trapezius).

c)
Oppretthold denne forposisjonerte holdning 
mens du hever og spenner din bue.

2. Samme  som  over,  med  en  pinne  eller  stokk
trykket mot magen og andre enden av pinnen kan 
trykkes mot en vegg, trener eller ned mot bakken. 
Mot bakken trenger du en ca. 1 m. lang stokk.
- se bilder under. Repeter -12 piler.

Forslag til pedagogiske øvelser

Muskelstrammet mage

"Tyngdepunktet" presset ned mot en pinne eller stokk

Rett rygg og med hodet opprett (flat nakke). 
Hele kroppen i skyteplan (skuldrene rett over 
hoftene.og.føttene).
Hodet vendt mot målet (hake og nese peker 
mot matten). 

Mens du har øynene lukket, konsentrer deg om:



3. Samme som 1., men med åpne øyne, skyting på
en tom matte, med en Haki ball (litt flat ball) på 
toppen av hodet eller på skulderen.  -se bilde. 
Repeter -12 piler

4. Samme som 1., men se på deg selv i et speil.
Utførelse    av   bevegelseskontroll   via    et   speil.
- se  bilde. Repeter  -12 piler.

utførelse av bevegelseskontroll via et speil

 5. Samme som 1. , men med  åpne øyne og skyting
på en tom matte. Repeter -6 piler.

6. Samme som over og skyting på skive på matten. 
Repeter -6 piler.

NB!!: I alle øvelser med bruk av et speil, bør 
speilet plasseres slik at bueskytter kan se seg selv 
uten å måtte bevege hodet. Dette innbefatter at 
speilet må være i hodehøyde på skytter og meget 
nær pilbanen. Hvilken som helst stativtype som et 
speil kan monteres på, er perfekt eller en trener 
kan holde speilet. Husk også på at det er lett å 
miste fokus på arbeidsoppgavene når en skytter 
skal se på seg selv i speilet.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres......
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Bevegelseskontroll av hodet

Du bestemmer om det skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.

Det skytes minst 68 piler i hele øvelsessesjonen. 
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1. Lukk  øyene  så  fort  du  har kroket  strengen. I
c) Opprettet ryggrad, hodet opprett (flat nakke).

d) Lavt  tyngdepunkt, lett strammet mavemuskel

e) Utflatet brystkasse og strekkfølelse i muskelen
som går fra nakke og ned til midt på ryggen.

f) Skuldre og skulderblader lave.

g) Hele  kroppen i skyteplan, skuldrene rett over
dine hofter og føtter.

h) Hode  posisjonert  med panne, nese, munn og
hake rettet imot matten.

Oppretthold denne posituren når buen heves og 
spennes. Se bildeserien under og prøv ut.

Forslag til pedagogiske øvelser

I dette øyeblikket er du sannsynligvis bøyd litt 
fremover. Fortsett sekvensen med øynene lukket 
inntil du er oppreist og kommet til fullt oppdrag. 
Åpne øye og fullfør skuddet. Repeter -22 piler.

Når og hvordan du forposisjonerte kroppen din. 
(Hoved pyramide = den geometriske formen 
mellom sikte øyet og føttene). Det kan være før 
du løftet buen din eller etter fordrag, i retning 
gulvet eller målet. For compound skytterne 
som forvrenger kroppen sin for å komme over 
vekt-toppen, kan det også være etter vekt-
toppen.

Følgende punkter og følelser bør kjennes.
a) Hvor  oppreist  er  kroppen (vertikal  rygg  med

kroppsvekt likt fordelt over begge føttene)?

b) Fiksering av kroppen din oppå hoftene (spesielt
korsryggen).

(vil føles som om en presser kroppen ned mot
bakken).

Foreslått undervisningsøvelse:

Forposisjonere kroppen 2

1.1

1.2

Mens du har øynene lukket, konsentrer deg om:



2.
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De forskjellige fotplasseringene er her vist fra "a" til "e" fra venstre til høyre. 
a & b - kroppen beveger seg mot den "åpene" siden

c - parallelle føtter i skulderbredde (standard)
d - bred fotstilling får kroppen til å bli ustabil for- og bakover

e - føttene sammen er den mest ustabile

a b c d e

Beste stabilitet

    Repeter  øvelse 1. til  det er skutt  22  piler  på bar 
matte.

  3. Skyt 22 piler hvor du  alternerer  mellom åpne og 
lukkede øyne. Den siste pilen før du henter pilene 
på matten, skal skytes på en skive.

NB!!: I alle øvelsene med bruk av et speil, bør 
speilet plasseres slik at bueskytter kan se seg selv 
uten å måtte bevege hodet. Dette innbefatter at 
speilet må være i hodehøyde på skytter og meget 
nær pil banen. Hvilken som helst stativ type som et 
speil kan monteres på, er perfekt eller en assistent 
kan holde speilet. Husk også på at det er lett å 
miste fokus på arbeidsoppgavene, når en skytter 
skal se på seg selv i speilet.

Du bestemmer om det skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.

Det bør skytes minst 66 piler i øvelsessesjonen, + 8 
oppvarmingspiler. Totalt 74 piler.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres.....

Foreslått undervisningsøvelse:

Holdning og kroppsstabilitet.
   Målet: Finne beste fotplassering for beste 
balansestabilitet i begge plan, skyte- og 
vertikalplan.

Metode: Fullt drag, lukkede  øyne og uten bue.

A. Med føttene i skulderbredde:
-Metode.1: Tærne ut- og hæler innover. Dette 
er en komfortabel stilling, men kroppen kan ha 
en tendens til å ville  helle forover på tærne. Se 
bilde "a".
-Metode.2: Tærne inn- og hæler utover. Dette 
er en ukomfortabel stilling og kroppen kan ha 
en tendens til å ville helle bakover på hælene. 
Se bilde "b".
-Metode.3: Føttene parallelle. Dette er oftest 
den mest stabile stillingen av disse tre. Se bilde 
"c".

B. Føtter parallelt med hverandre:
-Metode.1: Beina langt fra hverandre. Dette gir 
stor stabilitet i skyteplan, men ustabilt i 
vertikalplan. Se bilde "d".
-Metode.2: Beina tett sammen. Dette gir 
ustabilitet i alle retninger, kanskje mest i 
skyteplan. Se bilde "e".
-Metode.3: Beina plassert i skulderbredde. 
Dette gir oftest en god stabilitet i både skyte- og 
vertikalplan. Se bilde "c".
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Siktebilde øverst på skiven

God kroppsbalanse tillater sikte å bevege seg nedover langs skiven

Utstyr: Bue, strenget  opp  med  en  elastisk  streng.

Instruks: Bueskytteren  skal få en følelse av  mulig

Foreslått undervisningsøvelse:

ustabil holdning og kan føle og finne den 
mest stabile posisjoneringen. Hvis 
stabiliteten ikke er tilfredsstillende prøv:

-Se etter at skytters føtter er parallelle;
-Se.etter.at føttene plasseres bredere 
om ustabilt i skyteplan;
-Se.etter.at føttene plasseres smalere 
om ustabilt i vertikalplan;
-Reduser vekten på hælene ved å 
flytte tærne mer sammen, ideelt er det 
om skytter klarer å få hele 
kroppsvekten sentrert under hele 
fotbladet. Noen står stødigst om vekten 
fordeles på fotens innside, dette er også 
helt ok. Forklar skytter at det kan være 
ideelt å flytte tærne inn- og utover for å 
kompensere for vind og/eller andre ytre 
påvirkninger i vertikalplanet. 
Strengklaringen blir også bedre ved en 
stabil og god posisjonering;
-Som siste øvelse; få skytter til å flytte 
tærne inn- og utover for å føle 
stabilitetsforskjellen;

   Mål: kontrollere og øke bevisstheten angående 
kroppsvektfordelingen på bena.

Kroppsvektfordeling

   Utstyr: Det grunnleggende, vanlige bueutstyret 
satt opp. Fest en vertikal stripe av en skive på 
matten. Se bilde under.

 Øvelsessituasjon: I denne øvelsen vil 
bueskytteren muligens få en følelse av stabilitets- 
forskjeller og kan derfor velge å bruke den som gir 
best stabilitet. Denne øvelsen gir stabilitet på 
detaljnivå. En nybegynner vil mest sansynlig ikke 
dra nytte av denne øvelsen. Se bilde under.

     Instruks: Ved fullt oppdrag sikter skytter øverst 
på stripen med skive. Så lukkes øynene og skytter 
bøyer knærne litt. Så åpnes øynene og da skal 
siktebilde ha forflyttet seg rett nedover mot bunnen 
av skiven uten å ha vinglet sideveis. Repeter og 
bøy knærne enda mer. Stabilitetsfølelsen skal være 
opprettholdt, både i skyteplan og vertikalplan. 
Siktebilde skal bli tilsvarende lavere likt knebøyen.
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"Gravitasjonsenter" presset ned mot en pinne 

Foreslått undervisningsøvelse:

Opprettholdelse av kroppspositur/balanse 
 .Mål: Utvikle evnen til opprettholde 
kroppsposisjon ved delvis og fullt oppdrag.
     Øvelsessituasjon: Kort avstand, ca fem meter 
og stående foran et speil.
      Utstyr: Det grunnleggende/vanlige bueutstyret 
satt opp og et speil.
      Instruks: Gjennom hele oppdraget skal skytter 
se i speilet for å etablere eller bekrefte at en god 
kroppsposisjonering blir opprettholdt. Så skal 
skytter se seg selv gjennomføre fullføringen, uten 
endring på kroppsposisjoneringen.

Denne øvelsen omfatter standard læringsprosess. 
Bueskytterne gjentar øvelsen med øynene lukket, 
ser opp, ser på en tom matte, for deretter å skyte på 
en skive. Først stor, så mindre og mindre skive. 

Selvkontroll med speil for opprettholdelse av 
den forposisjonerte kroppsposisjonen.

Senker tyngdepunktet ved å opprettholde 
muskelpress mot pilen trykkt mot magen

Foreslått undervisningsøvelse:

Senking av tyngdepunktet
  Mål: Forbedre kroppens stabilitet ved å 
opprettholde tyngdepunkt så lavt som mulig.
---..Øvelsessituasjon: Normal skyteavstand og 
med en trener.
      Utstyr: Det grunnleggende/vanlige bueutstyret 
satt opp og en pil.
     Instruks: Trener står vendt mot bueskytter og 
plasserer tuppen av en pil mot maveregionen til 
skytter rett under navlen. Fra før fordrag og til ett 
par sekunder etter fullføringen, opprettholder 
bueskytteren presset mot pilen som trykker mot 
maveregionen.

Denne øvelsen omfatter standard læringsprosess. 
Instruer bueskytteren i å observere seg selv i 
speilet. Gjenta øvelsen med øynene lukket, åpne 
øyne, se på en tom matte og deretter å skyte på en 
skive. Først stor, så mindre og mindre skive.



1. Simulering:

- Start  med å senke ditt  tyngdepunkt  (tung 
midje);
- Føle en "god" balanse på dine føtter; 
- Senk skuldrene;
- Hodet opprett mens du ser på matten.
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Vi kan heve våre armer opp til 45 grader, uten å løfte 
på skuldrene og uten å endre på brystkasseposisjonen.

Strengarmen kan ha en vinkel på inntil ca 45° 
fra kroppens vertikal, uten at skuldrene blir løftet

Lignende foregående illustrasjonsbilde, 
men denne gangen med strikk

Foreslått undervisningsøvelse:

Bueløftet (armer, buehånd og buen)

1.1 Hold fingrene løst sammenflettet; håndflatene 
opp, armene mot forsiden av lårene litt buet i 
albueleddet. Senk skuldrene ved bruk av 
pectoralis, føl trapezius bli strukket. Løft armene 
opp foran deg så høyt du kan, mens du 
vedlikeholder å holde skuldrene nede. Du skal 
avslutte bevegelsen med overarmene (ikke 
underarmer) hevet til en vinkel på ca 45 grader fra 
vertikalt, uten å løfte skuldrene.

Lave skuldre

Høye skuldre

1.2. Simuler at du løfter buen, samtidig som 
skuldrene holdes nede så lavt som mulig. Når du 
har løftet opp, skal overarmen på strengsiden være 
i ca 45 grader i forhold til kroppen din. I denne 
posisjonen skal underarmen på strengsiden din 
være omtrent i høyde med øynene. Det skal også 
fiksjonspilen og begge hendene dine være.

1.3. Repeter foregående øvelse. Denne gang bruker 
du en strikk eller lignende, som festes rundt 
albueleddet og i buehånden (eller hold fast med 
fingrene dine). Gjennom hele denne sesjonen, ha 
kontinuerlig oppmerksomhet på alle punkt omtalt 
tidligere.

Hele denne økten, fortsett din oppmerksomhet på å 
ta vare på foregående arbeidsoppgave, m.a.o. din 
oppmersomhet skal ha følgende bane:

Ved dette punktet skal din topp-pyramide 
(triangelen mellom sikteøye og begge skuldrene 
dine) være forposisjonert.

Selvkontroll, opprethold kroppens forposisjonering, 
Spesielt lave skuldre under buearm løftet
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Løft og spenn opp buen mens du ser på bueskulderen

Løft og spenn opp buen mens du har ufokuserte øyne

Løft og spenn buen .......................

Samme som speiløvelsen på side 7, opprettholde 
kroppens forposisjon med buen i hånden

2. Skytingen
2.1. Når du skyter, skal du observere overarmen
på buearmen samtidig som du løfter opp buen,
så se på skulderen på buearmsiden hvis du kan.
Se og føl på dette med å holde skulder og
skulderblad så lavt som mulig. Når buen er
løftet opp og du har spent opp buen, må du se på
matten for fullføring. -12 piler

2.2. Samme øvelse som i 2.1. men nå med 
buen i hånden og et speil som du kan se deg 
selv i. -12 piler.

2.3. Samme øvelse som 2.1. men nå med buen 
i hånden og lukkede øyne, slik at du kan føle 
og kjenne at skuldrene og skulderbladene har 
en lav posisjon gjennom hele oppdraget. -12 
piler.

2.4. Samme øvelse som 2.1. men nå med 
ufokuserte, åpne øyne. -12 piler.

2.5. Samme øvelse som 2.1. men nå skal du 
skyte på en tom matte. -12 piler.

2.6. Samme som 2.5. men nå skal du skyte på 
en skive. Begynn med en stor og bruk mindre 
og mindre etterhvert som du føler du mestrer 
øvelsen. -12 piler

Du bestemmer om det skal skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.

Det bør skytes minst 72 piler i denne øvelsen, + 8 
oppvarmingspiler. Totalt 80 piler.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres .....

Oppdrag med 
lukkede øyne

Oppdrag med 
ufokuserte øyne

Oppdrag med 
blikket rettet mot 
skulder og overarm



Foreslått undervisningsøvelse:

1. Simulering:
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Vi kan løfte våre armer opp til 45 grader, 

uten å løfte våre skuldrer Strengarmen lager en vinkel opp mot ca 45° fra 
det horisontale plan, uten at skuldrene løfter seg

Føl på at du åpner armene som en vifte.

Lave skuldre

Høye skuldre

1.1. Hold fingrene løst sammenflettet; 
håndflatene opp og armene mot forsiden av 
lårene og litt buet i albueleddet. Senk 
skuldrene ved å bruke pectoralis, føl at 
trapezius blir strukket. Løft armene opp foran 
deg så høyt du kan, mens du holder skuldrene 
nede. Du skal avslutte med overarmene (ikke 
underarmer) hevet til en vinkel på ca 45 grader 
fra loddrett, uten å løfte skuldrene.

Starten på oppdraget

Skill hendene og beveg armene ned og sidelengs, 
uten å endre bøyen på armene. Føl på at du åpner 
armene som en vifte. Føl åpningsbevegelsen 
komme fra skuldrene. Som beveger seg ned- og 
utover, føl også "åpning" av ribbens-kassen, en 
slags ekspansjon av brystkassen.

1.2. Simuler på bue løftet samtidig som du 
holder skuldrene så lave som mulig. Merk at 
den løftede overarmen på strengarmen har en 
vinkel på ca 45 grader i forhold til kroppen. På 
dette stadiet vil underarmen være omtrent på 
høydenivå med øynene, som også er hendene 
og den imaginære pilens nivå.

Fortsett ved å simulere et oppdrag. Formen på 
armene må endres så lite som mulig for å unngå å 
bruke dem på selve dra-handlingen. Føl at starten 
på dragbevegelse kommer fra skuldrene, som 
beveger seg ned og ifra hverandre. Du vil også føle 
en slags "åpning" av brystkassen, spesielt i 
begynnelsen av oppdraget.

Fokuser hovedsakelig på starten av oppdraget.

1.3. Repeter foregående øvelse med en strikk eller 
lignende, som festes rundt albueleddet og i 
buehånden.
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Oppdragssimulering med strikk eller lignende

I denne økten skal din oppmerksomhet ha følgende 
bane (bare ikke glem å ta vare på og gjennomføre 
foregående arbeidsoppgaver i skytesekvensen din):

- Start med å senke tyngdepunktet (tung midje);
- Føl en god balanse på dine føtter;
- Senk skuldrene;
- Hodet opprett mens du ser på matten;

Ved dette punktet skal din topp-pyramide 
(triangelen mellom sikte øye og begge skuldrene 
dine) være forposisjonert.

2. Fra nå er øvelsene mens det skytes med buen.
Innøv hevingen av buen og begynnelsen på 
oppdraget med lukkede øyne. Åpne øynene dine 
mot slutten av opptrekket, eller ved fullt drag. -18 
piler.

3. Innøv  hevingen  av  buen  og  starten  på
oppdraget ditt, mens du ser deg selv i et speil. Se 
på matten mot slutten av opptrekket, eller ved fullt 
drag. -18 piler.

4. Innøv   hevingen    av    buen    og    starten    på
oppdraget, med øynene åpne og ufokuserte. Se på 
matten mot slutten av opptrekket, eller ved fullt 
drag. -18 piler.

5. Innøv   hevingen   av   buen   og   starten   på
oppdraget ditt, mens du ser på en tom matte. Ikke 
fokuser på ett område av matten, vær som en 
tilskuer som ser på bevegelsene sikte ditt gjør på 
matten. -18 piler.

6. Innøv   hevingen   av   buen   og   starten   på
oppdraget mens du skyter på en skive på 
matten. -12 piler.

Du bestemmer om det skal skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.

Det bør skytes minst 84 piler i øvelsessesjonen, + 8 
oppvarmingspiler. Totalt 92 piler.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres.....



Foreslått undervisningsøvelse:
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"Kontroll på oppdragplan i et speil"

Oppdraget i skyteplan

1. Foran et speil og uten pil på buen. Speilet festes
på et stativ, matten eller en vegg. Stå meget nær 
matten, slik at tuppen på den lange stabilisatoren 
er ca. ½ meter fra speilet. Løft buen og:

  For en recurveskytter: Vær sikker på at 
strengen er linjert der hvor du normalt linjerer 
den (sikte eller siktevinduet).

   For en compoundskytter: Vær sikker på at 
peep og scoop er linjert slik du normalt 
linjerer dem. Mens du ser i speilet, prøv å se 
strengen foran sikteøyet (i denne øvelsen 
ihvertfall)

Gjør et oppdrag samtidig som du kontrollerer at 
strengen forblir på plass gjennom bevegelsen

- Rett foran øyet.
- Hvor på buen du linjerer strengen.

VIKTIG: Aldri bevege på hodet i oppdraget.

Gjør 10 repetisjoner, så 3 minutter pause. Repeter.

2. Start på  nytt  men  lukk  øyene i begynnelsen  av
oppdraget. Når du er i fullt drag åpner du sikteøyet 
og sjekker om strengen fortsatt er foran øyet ditt 
og hvor den er linjert. Om strengen ikke er linjert 
har mest sansynelig beveget på hodet i opppdraget. 
Du kan også ha skjøvet bue og streng ut av stilling 
eller vridd på kroppen, eller lent deg forover når 
du.gjennomførte.oppdraget.
-10 repetisjoner

3. Som i punkt 1. mens du skyter  piler  på  en  tom
matte. Skyt på kort avstand, 5 til 18 meter. 
Kanskje det er lurt å ta vekk speilet, om det er 
festet på matten eller er fare for at du kan treffe 
det. -24 piler.

4. Som  i  punkt 1. mens du  skyter  på  et  vertikalt
festet bånd eller lignende. Skyt på kort avstand, 5 
til 18 meter. -24 piler.

5. Som i punkt 4. mens du skyter på en  skive  med
påmontert et vertikalt band. Skyt på forskjellige 
avstander. -24 piler.

6. Som  i  punkt 1. mens  du  skyter  på  en  normal
skive.  Skyt  fra  forskjellige  avstander.  -24  piler.

Du bestemmer om det skal skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.

Det bør skytes minst 116 piler i øvelsessesjonen, 
+12 oppvarmingspiler. Totalt 128 piler.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres.....



Foreslått undervisningsøvelse:
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Oppdragslinjen / banen

1. Oppvarming, inkludert 9 oppvarmingspiler.

2. Simuleringer

2.1. Simulere forposisjoneringen av kroppen og
bueløftet. Fortsett ved å simulere oppdrag. Sørg
for at hendene dine og da spesielt strenghånden
følger en jevnt kurvet oppdragsbane, inntil
hånden "lander" under kjevebenet (eller inntil
ansiktet for barebow- og compoundskyttere).
Begge hendene skal være på den samme
senkende bevegelseshøyden og parallelt med
gulvet. Denne handlingen bør være progressiv,
unngå å krype. -5 repetisjoner.

2.2 Samme   foran   et   speil.   -5   repetisjoner.

2.3. Samme som 2.1. men ved å bruke et 
elastiskt band, strikk eller lignende. Festet rundt 
albueleddet og buehånden. -5 repetisjoner.

Bueskytteren 
sjekker visuelt 

høyden på begge 
hendene i speilet 
mens simulering 

av et oppdrag 
blir utført

"Kraftlinjen holdes alltid horisontalt gjennom hele oppdraget"

2.4. Samme   foran   et   speil.   -5   repetisjoner.

Simuler et oppdrag, så at hender alltid er i lik høyde
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Oppdrag med lukkede øyne

Oppdrag med ufokuserte øyne
Kontrollér hendene dine ved oppdraget

Gjennom hele denne simuleringsøkten, fortsettes 
oppmerksomheten på alle tidligere omtalte 
punkter. Med andre ord skal din oppmerksomhet 
være fokusert på følgende:

Opprettet kropp, vertikal rygg + kroppsvekten 
fordelt likt på begge føttene.
Fiksert på at overkropp er rett over hofter og 
føtter, spesiellt korsryggen.
Lavt tyngdepunkt (gravitasjonsvekten), lett 
muskelstrammet maveregion, lave skuldre, 
utflatet brystkasse med skulderblader og 
strekkfølelse i trapezius.
Rett rygg, flat nakke.

Hele kroppen i skyteplan. Skuldrer, hofter og 
føtter rett ovenfor hverandre.
Hodet vendt mot matten, slik at panne, nese 
og hake er i riktig posisjon.

På dette punktet skal toppyramiden (sikteøye og 
skuldrene) være forposisjonert, slik at du kan 
starte oppdraget ved bruk av brystmuskelaturen.

3. Under selve skytingen,  som starter med løfting
av buen, observer strenghånden din mens du
spenner buen, se banen din strenghånd følger så
lenge og langt du kan. Vær sikker på at den
holder seg på samme senkende høyde nivå som
buehånden og at pilen forblir parallelt med
gulvet. Når du oppnår fullt drag, flytt blikket
opp på matten og fullfør din skytesekvens.
- Se bildet over. -12 piler.

4. Samme,  men se deg selv  gjøre oppdraget med
en bue i et speil. -12 piler.

5. Samme som 2., men lukk øynene i stedet for å
se på din strenghånd. -12 piler.

Fokuser på følelsen av:
- En jevn og vedvarende progressiv opptrekks-
bane på strenghånden;
-.En handling som kommer fra musklene i 
brystet, ryggen og bakre del av skuldrene 
(ikke fra overarmene!).

6. Samme, men nå "se opp" og ufokusert syn. -12
piler.

7. Samme, men ved å se på en tom matte. -12 piler.

8. Samme, men ved å skyte på en skive. -12 piler.

Du bestemmer om det skal skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.

Det bør gjøres minst 20 simuleringer, så skytes 72 
piler i øvelsen, + 9 oppvarmingspiler. Totalt 81 
piler.
Disse øvelsene kan repeteres og repeteres .........
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"Observer dine referansepunkter i speilet"

Overkroppstrening for å kontrollere 
ubevegelighet ved hjelp av en myk ball

Foreslått undervisningsøvelse:

Hode passivitet og stabilitet
Simuleringer med strikk eller elastisk band.

Selvkontrollsimulering av overkropp 
under oppdrag med strikk og speil.

a) Klargjør  et  speil  som  vist  under.  Forposisjoner
kroppen din og start din skytesekvens mot matten. 
Så snart du starter din oppdragshandling beveges 
øynene uten å snu på hodet, mot speilet og observer 
overkroppen (toppyramiden -med andre ord hodet 
og skuldrene-) samt ansiktet ditt. Alt bør forbli 
ubevegelig.

Observer dine referansepunkter 
i et speil holdt av en trener

På nåværende tidspunkt skal du ikke ta hensyn til 
konsistente referansepunktene i ansiktet er. Ved 
fullt drag beveges øynene tilbake til matten og 
forsett din skytesekvens. -6 ganger.

b) Repeter med lukkede øyne. -6 ganger.

c) Repeter alternerende med og uten lukkede øyne.
-6 ganger (3 ganger lukkede og 3 ganger åpne 
øyne).

1. Så snart du har begynt å løfte buen (eller i starten
av oppdraget), få en person til å sette en myk ball 
eller lignende på toppen av hodet -Se bildet 
nedenfor-. Samtidig beveges øynene uten å bevege 
på hodet mot et speil, som er svært nær ansiktet 
ditt; Observer strengen som nærmer seg og lander i 
ansiktet ditt, samtidig som ansiktet forblir 
ubevegelig,

spesielt leppene og haken din. Ved fullt drag tar du 
en ekstra titt på referansepunktene du har inntatt, så 
beveges øynene tilbake til matten og fortsett 
skytesekvensen. Den myke ballen burde holde seg i 
ro på hodet ditt. -8 piler.

Mens du skyter:
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En blink med senteret fjernet

2. Samme som over, men lukk øynene i steden for å
se deg selv i et speil. -8 piler.

3. Samme  som  forut,  men   med   ufokuserte  øyne
(som om du befinner deg i tykk tåke) i steden for å 
se deg selv i et speil. -8 piler.

4. Samme som over,  men  du skal  skyte på en tom
matte. -8 piler.

5. Samme som over,  men du skal skyte på en skive
som senteret er fjernet på (poengsoner 6 til 10 
fjernes). Se bilde under. -8 piler.

6. Samme som over, men nå skal poengsoner 7 til
10 fjernes. -8 piler.

7. Samme som over,  men nå skal poengsoner 8 til
10 fjernes. -8 piler.

8. Samme som over,  men nå skal poengsoner 9 og
10 fjernes. -8 piler.

9. Samme som over,  men nå skal poengsone 10 og
halve 9 fjernes. -8 piler.

10. Sammen som over, men nå skal bare poengsone
10 fjernes. -8 piler.

11. Samme som over,  men nå skal du skyte på en
hel skive. -8 piler.

Du bestemmer om det skal skytes 3, 6, 9, eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.

Det bør skytes minst 88 piler øvelsessesjonen, + 18 
piler i simulering + 9 oppvarmingspiler. Totalt 115 
piler

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres ....
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Trener sjekker at distansen mellom 
kinn og bueskulder er konstant

Naturlig og perfekt linjering av begge underarmene 
gjennom denne øvelsen

Foreslått undervisningsøvelse:Foreslått undervisningsøvelse:

Kontrollere hodestabiliteten relatert til 
buearmskulderen
 .Mål: Kontrollere og gjøre bueskytteren 
oppmerksom på mulig kollaps i brystregion på 
slutten av oppdraget.

Situasjon: vanlig skudd, med treners deltakelse.

Utstyr: Skytters vanlige bueutstyr.

......Instruksjon: Trener plasserer seg bak 
bueskytteren og legger den ene hånden på 
bueskulderen og den andre mot skytters hake. 
Begge hendene forblir i denne posisjonen og 
fungerer som en stopper. Dette gjør skytter 
oppmerksom på enhver oppadgående bevegelse i 
bueskulder og enhver hodebevegelse mot strengen.

Denne øvelsen omfatter standard læringsprosess, 
under opptrekk, særlig mot slutten. Se i speilet at 
den øverste delen av kroppen ikke beveger seg og 
deretter sikt. Instruer bueskytter til gjentagelse av 
øvelsen, med øynene lukket, ufokusert syn, deretter 
å se på en bar matte og til slutt ved å skyte på en 
stadig mer fullstendig skive (begynn med en skive 
med scoresoner fra 7 til 10 fjernet).

Ansiktsreferanse i forhold til pil/
strengunderarmlinjeringen
1. Stå  på  skytelinjen.  Treneren  assisterer  deg  på
skytelinjen, ved å holde et speil i ansiktshøyde ca 1 
meter fra deg.

2. Krok en tynn stiv pinne med strengfingrene, pil,
eller blyant ... så likt som mulig slik du normalt 
gjør når du kroker strengen.

3. Med   pekefingeren   på   den  andre  hånden,  grip
pinnen der du vanligvis ville nocket pilen (mellom 
pekefinger og langfinger). Hekt pinnen i første 
ledd eller litt dypere.

4. Beveg fingrene som holder pinnen mot munnen
din mens du ser i speilet. Pinnen skal være 
vertikal, og plasseres i ansiktet slik at pinnens del 
som er over fingrene berører nesen. Tuppen på 
strengpekefinger skal berøre munnen mellom 
leppene.
På dette stadium:

-Skal strengarmens underarm nå være i 
horisontalt plan med munn og kinn
-Påse at begge underarmene er på linje. Du 
oppnår dermed en perfekt kraftoverføringslinje. 
Se illustrasjonen nedenfor.
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Selvkontroll på ankringspunktet

Vi skal nå prøve å nærme oss denne 
ideelle posisjonen med buen i hånden og i fullt 
drag.

-.Hold dine armer, underarmer og håndledd 
avslappet.
- Senk skuldrene.

Bytt ut bueunderarmen med en pil, og du får 
den ideelle plasseringen av strengunderarm

5. Snu hodet mot matten.  Du bør nå kjenne tuppen
på pekefingeren i munnviken (barebow). Merk deg 
stedet du berører og husk det til neste trinn. Prøv å 
identifisere det i speilet uten å bevege hodet. 
Treneren som holder speilet, kan flytte litt på seg 
for å gjøre din observasjon i speilet enklere, men å 
føle pekefingeren er mer viktig. Pilen eller pinnen 
bør nå være i posisjon lik en streng i fullt drag, 
som skal være loddrett og ca vertikalt i midten på 
målet.

Gjennom en slik simulering kan bueskytter 
identifisere referansepunktet i ansiktet
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Finne kontaktpunk og plasseringen for strengen

6. Ta buen din (med eller uten pil),  gjør et oppdrag
til fullt drag (uten tab vil gi deg en enklere og mer 
nøyaktig berøringsfølelse, prøv å overse den lille 
smerten det vil være å dra i strengen uten tab). Ha 
tuppen på pekefinger plasert som bestemt tidligere.

Viktig: Len ikke hodet mot matten eller strengen 
(krype), men oppretthold den perfekte posisjonen 
kroppen har inntatt før oppdraget. Lave skuldre og 
opprett hode gjennom hele prosessen.

7. Trener  sjekker  draglengden  (hvor  pilspissen
stopper og er i ro). Når du er i fullt drag som 
beskrevet tidligere.

9. Snu hodet mot matten.  Nå bør du føle kontakten
av pekefingeren under kjeven, samt strengkontakt 
mot haken og nesen din. Treneren som holder 
speilet kan flytte litt på seg for å gjøre observasjon 
i speilet enklere, men kontaktfølelsen er mer 
viktig. Treneren lager nå et merke på haken, der 
strengen er. Med tanke på buevekten og kollaps/
strekk som noen deler av kroppen din får i fullt 
drag, er nok strengplasseringen omtrent en halv 
tomme i forkant av pinnens merke. En god måte å 
markere dette stedet på, er å feste en tapebit på 
haken. Fra midt på haken, vertikalt med nesen og 
til ca 2 cm før vertikalt med øret. Uansett hva du 
velger, bør merket gjøres på haken like over 
pekefingeren, for å minimalisere forskjellen 
mellom vertikal pinne og vinkelen til strengen. 
Prøv å se dette i speilet uten å bevege på hodet.
I neste trinn skal du få strengen til å berøre ansiktet 
på disse merkene.

10. Ta buen din med eller uten pil,  gjør et oppdrag
til fullt drag. (Uten tab vil gi deg en enklere og mer 
nøyaktig kontaktfølelse, prøv å overse den lille 
smerten det vil være å dra i strengen uten tab). 
Plasser strengen din i henhold til merket på haken. 
-se punkt 9.. Trener forteller deg om du treffer 
merket eller ikke de første gangene du gjør 
oppdraget. Trener kan også holde speilet, slik at du 
kan se det selv også.

Viktig: Len ikke hodet mot matten eller strengen, 
men oppretthold den perfekte posisjonen kroppen 
har inntatt før oppdraget. Lave skuldre og opprett 
hode gjennom hele prosessen.

11. Repeter punkt 10. flere ganger, med bruk av tab
og pil på buen. Treneren må være klar med speilet 
for å vise deg hvor strengen berører haken eller 
kinnet i fullt drag.

8. Begynn prosessen på nytt fra trinn 4.  Men bring
fingrene som holder pinnen til midt på haken din, 
mens du ser i speilet. Pinnen skal være vertikal og 
rett, midt i ansiktet og skal berøre nesen. Ha 
strengfingrene i vanlig høyde, for eksempel; 
Strengpekefingeren berører like under haken din. 
På dette trinn skal: 

- Dine underarmer skal være i lik horisontallinje 
på halsnivå.
- Pass på underarmene;
Du skal nå ha oppnådd en perfekt linje for 
kraftutjevning. Vi skal nå prøve å nærme oss 
dette ideelle systemet i fullt drag og med bue.
- Hold armer, underarmer og håndledd avslappet.
- Senk skuldrene.
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* Gjør et fullt oppdrag 6 ganger med lukkede
øyne. Stopp i fullt drag 6. gangen, lukk opp 
øynene og se i speilet -uten å snu på hodet-. Hvis 
strengen er riktig plassert så skyter du pilen. Hvis 
ikke, så ta ned og start på nytt.

* Gjør et fullt oppdrag 6 ganger mens du ser på
den øvre lemmen. Stopp i fullt drag 6. gangen og se 
i speilet -uten å snu på hodet-. Hvis strengen er 
riktig plassert skyter du pilen. Hvis ikke, så ta ned 
og start på nytt.

* Gjør et fullt oppdrag 6 ganger mens du ser på en
bar matte. Stopp i fullt drag 6. gangen og se i 
speilet -uten å snu på hodet-. Hvis strengen er 
riktig plassert skyter du pilen. Hvis ikke, så ta ned 
og start på nytt.

* På de neste 6 pilene går du gjennom hver av de
ovennevnte øvelsene. Første pil; Med lukkede 
øyne. Andre pil; Se på øvre buelem. Tredje pil; Se 
på en tom matte. Fullt drag hver gang, ta en rask 
titt i speilet for å forsikre deg om at strengen er 
riktig plassert. Hvis den er det, så skyter du pilen. 
Hvis ikke, ta ned og start på nytt. Repeter første, 
andre og tredje pil.

* Skyt  2  runder  á  4  piler.   Repeter  ovennevnte
sekvens, men når du skal skyte den 4. pilen skal 
den skytes på en skive på matten. Se i speilet som 
tidligere, om strengen er riktig plassert så skyt. 
Hvis ikke, start på nytt.

* Fra  nå,  mens  du  skyter  på  en   vanlig  skive,
alternerer  du på de  neste 12 pilene  som  følgende:

- En pil, sjekk speilet. Om strengen er riktig 
plassert, så skyt. Hvis ikke, start på nytt.

- En pil, skyt uten å sjekke i speilet. Men ta 
ned og start på nytt hvis følelsen på streng-
plasseringen er feil.
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Selvsjekking av slutten på oppdraget

Selvsjekking av oppdraget

Foreslått undervisningsøvelse:

Slutten på oppdraget
* Øvelser med strikk eller elastisk band.
Forposisjoner kroppen din og start skytingen. Så 
snart du har startet opptrekkshandlingen, ser du 
mot speilet uten å snu hodet. Sørg for at overkropp 
og ansikt forblir urørlig og ubevegelig. På dette 
stadiet er det ikke viktig å ha bestemthet i 
ankringspunktet. Når du kommer til fullt drag, 
beveger du øynene tilbake mot matten og fortsetter 
din skytesekvens. -Repeter 5 ganger. Gjenta med 
øynene lukket. -Repeter 5 ganger. Alterner en øving 
med speil og en med øynene lukket. -Repeter 6 
ganger (tre i hver situasjon).

1. - Forposisjoner kroppen din og start skytingen
mot matten; I det øyeblikket du starter 
oppdragshandlingen beveges øynene uten å snu på 
hodet. Påse at overkropp og ansikt forblir urørlig 
og ubevegelig. For øyeblikket ignoreres forskjeller 
i ankringspunkt.Når fullt drag oppnås, beveg 
øynene tilbake til matten og fortsett skytingen din.

2. Gjenta foregående handling, men med lukkede
øyne isteden for å se i speilet.

3. Gjenta punkt 1., men med ufokuserte øyne
isteden for å se i speilet.

4. Gjenta punkt 1., men nå skal du skyte på en bar
matte.

5. Gjenta punkt 1., men skyt nå på en skive med
scoresonen 6 til 10 fjernet.

6. Gjenta punkt 1., men skyt nå på en skive med
scoresone 7 til 10 fjernet.

7. Gjenta punkt 1., men skyt nå på en skive med
scoresone 8 til 10 fjernet.

8. Gjenta punkt 1., men skyt nå på en skive med
scoresone 9 og 10 fjernet.

9. Gjenta punkt 1., men skyt nå på en skive hvor
halve scoresone 9 og hele 10 er fjernet.

10. Gjenta punkt 1., men skyt nå på en skive med
scoresone 10 fjernet.

11. Gjenta punkt 1., men skyt på en hel skive. Hold
spesielt fokus på dine tanker gjennom hele 
oppdraget.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres .....

Det skytes 8 piler per situasjon = 90 piler gjennom 
hele øvelsen + 14 oppvarmingspiler.
Totalt 104 piler.

Du bestemmer om det skal skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.
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Vanligste strenglinjeringen, spesielt 
for bue uten sikte

a b

Foreslått undervisningsøvelse:

Strenglinjering
Påminnelse: Formålet med strenglinjering (dårlig 
betegnelse fordi strengen er alltid i senterlinjen på 
buen; faktum er at bueskytteren justerer 
posisjonen på sikteøyet med referanse i buens 
plan, som inkluderer strengen og buen).

Bueskytteren tilter hodet fra høyre til venstre 
mens det sees på strengen og buen og ser 
respektivt strengen til venstre og høyre. Kan bli 
utprøvd med en elastisk streng. (se kapittel 4, i 
4.2.2)

Ved fullt drag

a) - Hodet snudd/tiltet til venstre = streng mot høyre
som gir treffpunkt til venstre for senter på blinken

b) - Hodet snudd/tiltet til høyre = streng mot venstre
som gir treffpunkt til høyre for senter på blinken
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Foreslått undervisningsøvelse:Foreslått undervisningsøvelse:

Stabilitet i strenglinjering Brystkasse-aktiviteten ved fullt drag 
"Thorax ekspansjon"

1. Test av varigheten på stabil strenglinjering:
Oppsett: Trener stående mot en vegg. Skytter på 
ca to meters avstand fra treneren.
Oppgave: Uten tab og pil på buen gjør skytteren et 
oppdrag og sikter på det ene øye til treneren 
samtidig som strengen linjeres til midt i sikte. I det 
øyeblikket treneren kan se øyet, siktet og 
strenglinjeringen hos skytter startes en 
stoppeklokke. Stopp klokken i det skytter er ute av 
linjeringen.
   Recurve: Når det er klaring mellom streng og 
punktet på siktet som skytter bruker.
  Compound: Når det er linjeringsforskjell på 
referansepunktene mellom peep og scoop.

Repeter og noter tiden på minst 5 gjentagelser. 
Varierer tiden, øk antallet gjentagelser.

Merk: Denne øvelsen virker godkjent for 
compoundskytter, men trenger sårt noen raffinerte 
justeringer.
Forslag på endringer vil være meget velkomment.

!!!!!!..Denne øvelsen må ha meget høy 
oppmerksomhet på sikkerheten, da det vil bli 
siktet  på  personer.   Påse  at  piler  ikke
involveres  !!!!!!

2. Egenkontroll av stabilitet i strenglinjering
a. Fest et speil på matten i en slik høyde at i
fullt drag kan bueskytteren sikte på sitt eget 
sikteøye. For å oppnå denne visningen må du 
justere på høyden og vinkelen av speilet.

b. Ta nå buen din og still deg opp ca 2 meter
fra speilet.

c. Gjør et oppdrag med buen uten tab og pil.
Sikt på ditt sikteøye. Prøv å opprettholde best 
mulig stabilitet med øyet, streng og sikte -eller 
peep og scoop- mens du sikter.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres ....

Det skytes fritt antall oppvarmingspiler + 8 
siktepiler + 24 piler gjennom øvelsen = 32 piler i 
hele sesjonen.

Du bestemmer om det skal skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.

  Mål: Finne innsatsen som trengs for å motvirke 
presset forårsaket av dragvekten på buen.

Scenario 1.
   Utstyr: 2 stk. støtter, ca 70 cm brede og 70 - 120 
cm høye. For eksempel 2 stk. stoler, med en person 
sittende på hver stol.
 .Instruksjon: Støtt kroppen med hendene, løft 
føttene opp fra bakken. Løft skuldrene så kroppen 
senkes ned. Bredden av skuldrene dine vil nå være 
på et minimum.
Press skuldrene ned så kroppen løftes opp igjen. 
Bredden av skuldrene dine vil nå øke til maksimal 
bredde stilling.
Denne økning vil være nok til å kunne motstå det 
presset.skuldrene.får.av.buevekten.
Se bilde under.

Kollapset bryst vil krympe triangelen mellom 
skuldre og sikteøyet og skulderbredden minsker
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Brystutvidelsen løfter hodet opp fra 
skuldrene og øker skulderbredden

Scenario 2.
Bueskytteren øver på å utføre "due-nakke" 
bevegelser foran et speilet og med elastiske bånd 
festet til buehånden og strengarmens albue. 
Bueskytteren forsøker å strekke de elastiske 
båndene ytterligere.

Nakkestrekking; "Due-hals bevegelser"

Denne øvelsen omfatter standard læringsprosess. 
Se på brystaktiviteten ved fullt drag. Instruer 
skytter til å gjenta øvelsen; Med øynene lukket, se 
opp med ufokuserte øyne og se på en tom matte, 
for deretter å skyte på en stadig mer fullstendig 
skive.
Merk:
Strekking av hode oppover vil også hjelpe til med 
å holde kroppen i en rett vertikal positur og 
utjevne vektbalansen på begge føttene. Likevel 
sikres bueskytteren et lavt tyngdepunkt.
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Test skyv handlingen på en søyle

Skyv handlingen ved å strekke på et elastisk band 

Trener sjekker at skyvhandlingen ikke har noen 
effekt på linjen av skulderbladene

Foreslått undervisningsøvelse:

 Forlengelsen av buearmskulder
    Mål: Etablering av en handling slik at buearmen 
kan forbli stabil i skyteplanet og en unngår enhver 
vridning mens:

-.Forlenger vår draglengde -for brukere av 
klikker og backtension release hjelpemiddel- 
(eller slipphjelp med avtrekker, men ved hjelp 
av en ryggspenning metode);
-.Unngå kryping eller kollaps på grunn av 
fjæringseffekten til buen;
-for Recurve bueskyttere uten klikker, inkludert 
Barebow divisjon og også for compound 
bueskyttere som bruker metode som ikke er 
nevnt ovenfor.

Med andre ord, hvordan forlenge buearmskulder og 
å få skulderbladene ned og bort fra ryggraden?

Vis spesiell oppmerksomhet på:
Føle strengarmens skulder slappe av og bevege 
seg ned og utover. Ved skytingen i denne 
sesjonen skal du ikke bekymre deg om 
muskelbevegelsen i oppdraget.
Muskelhandlingen bør i hovedsak komme fra de 
store musklene rundt brystkassen, som tillater 
en redusert muskel bruk i skuldre og armer.

1. Simuler muskelhandlingen i din bueskulder på
en dørkarm eller lignende .... Se bilde under. Prøv 
nå kun i skyteplan å flytte på kroppen din. -20 
repetisjoner. 

Søyle
Dørblad
Tynn vegg

2. Foran et speil simulerer du din skyv handling
med en strikk festet til strengarmens albue og 
holdt av din buehånd. Kontroller at avstanden 
mellom strikken og buearmskulderen forblir 
konstant. - se bilde under. -14 repetisjoner.

3. Mens du skyter legger trener en pil vannrett på
øvre del av ryggen like over skulderbladene. I fullt 
drag (ikke under oppdraget) ser trener langs skaftet 
mens du presser for å utvide draglengden din (med 
klikker) eller motvirke buevektspenningen i buen 
(uten klikker). Pilen skal opprettholde samme 
retning hva enn den er. -se bildet under. - 12 piler.

MERK: På illustrasjonen: Pilen kan være høyere 
enn det som er vist. Den kan være på nakkegropen 
også, hvilende på skulderbladene.
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4. Ved fullt drag, se på buearmen din mens du skyver
for å utvide trekklengden (med klikkeren) eller for 
å motvirke vektspenningen i buen (uten 
klikkeren). Ingen vridning bør kunne sees på 
bueskulder nivået og avstanden mellom pil og 
buearmskulder bør forbli konstant. - 12 piler.

5. Gjenta punkt 4., men med lukkede øyne.
-12 piler.

6. Gjenta punkt 4., men se opp med ufokuserte øyne.
-12 piler.

7. Gjenta punkt 4., men nå skytes det på en bar matte.
-12 piler.

8. Gjenta punkt 4., men nå skal du skyte på en skive.
Start med å skyte på en blink hvor scoresonene 6 
til 10 er fjernet. Så tilfører du én og én scoresone 
til du har en blink med alle scoresonene som du 
skyter på. -6 piler på hver skive, 6 forskjellige 
skiver. Totalt -36 piler.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres ....

Det bør skytes 12 oppvarmings piler + 14 øvinger 
med strikk + 96 piler i hele sesjonen. Totalt 122 
piler.

Du bestemmer om det skal skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.
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Trekk øving i skyteplan - øving mot en vegg

Trener sjekker at trekkhandlingen ikke har noen effekt 
på skulderlinjen

(se merk: under samme illustrasjon på side 24)

Foreslått undervisningsøvelse:

Grunnleggende draghandling
Denne økten om draghandling vil bli kompletert 
med en annen draghandlingsøkt, om "back-tension", 
som bør være planlagt ved neste skytesesjon.

    Mål: Etablering av en draghandling som tillater 
bueskytteren å stå i skyteplan og prøve; - på 
strengsiden av kroppen å "forlenge" draglengden 
(recurve å komme over klikkeren) (compound med 
backtension release "å få" avtrekket) (barebow/trad 
opprettholde draglenden). Med andre ord: Hvordan 
flytte på skulder/skulderbladet på strengsiden og 
samtidig unngå enhver vridning på skulder, midje 
eller nakke.

Mens det skytes i denne øvingen, reduser skyv 
handlingen. Muskelbevegelsen bør i hovedsak 
komme fra de store musklene rundt brystkassen, 
ikke fra din strengarm, underarm, håndledd eller 
hånd.

Vis spesiell oppmerksomhet på:

1. Simuler muskelhandlingen i skulderen på streng-
siden mot en vegg. Se bilde under.

Vegg
Søyle

2. Prøv å bevege på kroppen din kun i skyteplan, du
vil ganske sikkert kunne oppnå dette ved å bevege 
skulderbladet på strengsiden bort fra ryggraden.
- 20 repitisjoner.

3. Foran et speil, simuler oppdraget med en strikk
festet til strengarmens albue og holdt i buehånden. 
Se på/etter at det er en konstant avstand mellom 
strikken og buearmsskulder. -14 repetisjoner

4. Mens du skyter, legger trener en pil flatt på kryss
like over skulderbladene. I fullt drag (ikke under 
oppdraget). Så ser treneren langs skaftet mens du 
drar for å komme over klikken (recurve) / 
utløserpunktet (compound); pilen bør holde 
samme retning, hva enn denne retningen er.
- Se bildet under. -12 piler.

5. Ved fullt drag, se på din buearm mens du drar
over klikkeren (recurve) / utløserpunktet 
(compound). Ingen vridninger bør oppstå på 
følgende nivåer: 

Buearmskulder
Hofter

6. Gjenta punkt 4., men med lukkede øyne. -12 piler.

7. Gjenta punkt 4., men ufokuserte øyne som ser opp.
-12 piler.

8. Gjenta punkt 4., men skyt på en bar matte. -12 piler.

9. Gjenta punkt 4., men nå på skive som deler av
scoresonen er fjernet på. Begynn med skiven som 
mangler scoresonene fra 6 til 10 og jobb deg opp 
til å skyte på en full og hel skive eller spot. -6 piler 
på seks forskjellige skiver, -36 piler

Øvingen skal inneholde minimum. -12 
oppvarmingspiler + 14 strikksimuleringer + 96 
piler i øvelsene. Totalt 122 piler.

Nakke
Avstanden   mellom   pil   og   buearm   bør  forbli 
konstant. -12 piler.
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"Simuleringsintroduksjon på følelsen av ryggmuskelspenning" .

Simulere ryggmuskel-spenningsbevegelse mot en vegg

Foreslått undervisningsøvelse:

Kombinerte draghandlingen, 
grunnleggende + ryggmuskelspenning
 Mål: Introdusere ryggmuskelspenning og 
etablering av kombinerte draghandlinger:

-Få strengarmskulder ned og bort fra ryggraden 
(grunnleggende oppdrag) og;
-Rotasjonsbevegelse av posteriormusklene på 
strengarmskulder (back-tension).

1. Simuler et grunnleggende oppdrag med streng-
armens albue mot en vegg slik du gjorde ved siste 
skyting. Prøv å bevege kroppen kun i skyteplan. 
-10 repetisjoner.

Vis spesiell oppmerksomhet på:
Skulderbladet på strengsiden din skal bevege 
seg bort fra ryggraden.

2. Simuler ryggmuskelspenning. Ta fingertuppene
til strenghånden på brystbenet,  mens innsiden av 
strenghånden ligger flatt mot høyre  bryst. Flytt 
strengarmens albue fremover mens du  krummer 
fingrene og får den ytre delen av  fingrene mot 
venstre delen av brystet. 
- se bildet  nedenfor.
Nå, mens du returnerer tilbake til opprinnelig 
posisjon, føl på bevegelsen i den bakre delen av 
strengarmskulderen din. Denne følelsen er nær 
det som gjerne kalles ryggmuskelspenning "Back 
Tension". -se bildet under. -10 repetisjoner.

3. Simuler en ryggmuskel-spenningsbevegelse med
strengarmens albue mot en vegg som du gjorde i 
1., men denne gangen prøver du å flytte på kroppen 
din i anterior-posterior plan (tærne til hæl-plan).
-se bilde under. -10 repetisjoner.

Vegg
Søyle

Vegg
Søyle

Vis spesiell oppmerksomhet på:
Din overarm, bør dreies mot høyre sett 
ovenfra.

4. Fremdeles med strengarmens albue mot en vegg,
prøv å simulere en kombinert handling av 
grunnleggende drag og ryggmuskelspenning. 
Kroppen skal flytte på seg ca 45 grader, mot det 
imaginære målet og mot tærne dine. 
-12 repetisjoner.
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Trener sjekker at forlengelseshandlingen på skuldrene 
ikke har noen påvirkning på linjen av skuldrene

(se Merk: under lik illustrasjon på side 24)

Vis spesiell oppmerksomhet på:
Din strengsides skulderblad bør flyttes bort fra 
ryggen, og overarmsbenet bør dreies mot høyre 
(for en høyrehendt bueskytter) sett ovenfra i 
horisontalplanet. Din strengarmalbue skal ikke 
beveges nedover.

5. Simuler en kombinert oppdragshandling med en
strikk festet til strengarmens albue og din buehånd. 
-6 repetisjoner.

6. Mens du skyter, legger trener en pil mot ryggen
din, flatt og på kryss like over skulderbladene dine. 
Treneren ser langs pilskaftet når du er i fullt drag 
(ikke under oppdraget). Og mens du drar for å 
komme gjennom klikkeren (Recurve) / jobber 
gjennom avtrekket (Compound); bør pilen holde 
samme retning (hva enn denne retning er).
-Se bilde under. -6 piler.

7. Ved fullt drag, se på buearmen din mens du drar
over klikkeren (recurve) / utløserpunktet 
(compound). Ingen vridninger bør oppstå på 
følgende nivåer:  -6 piler.

Buearmskulder
Midje
Nakke

8. Gjenta punkt 2., men med lukkede øyne. -15 piler.

9. Gjenta punkt 2., men se opp med ufokuserte øyne.
-12 piler.

10. Gjenta punkt 2., men nå ved å se på en bar matte.
-12 piler.

11. Fortsett, men nå skal du skyte på forskjellige
skiver som en del av scoresonene er fjernet på. 
Begynn med den som flest scoresoner er fjernet på 
og fortsett helt til du har skutt opp til den som er 
helt hel.
-6 forskjellige skiver á 6 piler = 36 piler

Du bestemmer om det skal skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.

48 simuleringsrepetisjoner + 12 oppvarmingspiler 
+ 87 øvelsesesjon piler. Totalt 99 piler.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres .....
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Simulere det kombinerte oppdraget

Foreslått undervisningsøvelse:

Effektivt oppdrag
    Mål: Være i stand til å gjøre et oppdrag uten at 
hodet og overkroppen beveger på seg.

1. Simuler et "kombinert oppdrag" med en strikk
festet til strengarmalbuen og din buehånd.

Kombinert draghandling ble innlært i forrige 
øvelse. De kombinerer; det å få strengsideskulder 
nedover og utover fra ryggraden (grunnleggende 
oppdrag), samt den konsentriske bevegelsen av 
rygg musklene på strengarmens skulderblad 
(backtension).

2. Føl at din strenghånd beveger seg inntil og langs
haken (Recurve og noen compoundskyttere) eller 
kjeven   (Barebow   og   noen   compoundskyttere).
-15 repetisjoner.

3. Mens du skyter på en svært kort avstand, 2-8
meter. I fullt drag (ikke under oppdrag), se på 
strengens bevegelser mot ansiktet ditt i et speil. 
Prøv å se strengens bakoverbevegelse. -6 piler.

4. Nå med lukkede øyne, fortsatt fra en svært kort
skyteavstand. Prøv å føle noe av dette:

-Strengen beveger seg bakover til ansiktet ditt;
-Din strenghånd sklir bakover under haken,
eller langs kjeven;
-Strengpresset øker mot ansiktet ditt (ofte mot
haken og nesen);
-En kombinasjon av alle overnevnte følelser.
-18 piler.

5. Samme,   men  se  opp  med  ufokuserte  øyne.

6. Samme, men skyt nå på en tom matte. -12 piler.

7. Gjenta punkt 5., Men nå skal du skyte på disse
seks forskjellige skivene scoresoner er fjernet på. 
Begynn med den som flest scoresoner er fjernet på 
og fortsett helt til du har skutt opp til den som er 
helt hel.
-6 forskjellige skiver á 8 piler = 48 piler.

Det bør skytes minst 96 piler i øvelsen, + 8 
oppvarmingspiler. Totalt 104 piler.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres ....

Du bestemmer om det skal skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.

-12 piler.
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"Skyv-simulering mot en søyle"

"Drag-simulering mot en vegg"

Foreslått undervisningsøvelse:

Grunnleggende symmetrisk bevegelse til 
fullt drag
Merk: I denne økten læres helhetlig fullt drag-
bevegelse, men bare den symmetriske delen av 
fullt oppdrag. Under neste økt vil ryggmuskel-
bevegelsen bli lagt til. Deretter vil det bli opp til 
deg som  skytter  å  velge  din  mest  effektive  fullt 
dragbevegelse.

 Mål: Etablering av grunnleggende kombinert 
muskulær handling på både bue- og strengsiden av 
bueskytterkroppen som tillater opprettholdelse av 
kraftlinjen (trekk og skyv) på sin akse, bare ved å 
spre begge skuldrene ned og bort. Samtidig som en 
flater ut brystet, strekker opp hodet og senker 
bryst-/maveregion.

1. Simuler bevegelsen av din buearmskulder på en
dørkarm, søyle eller annet egnet sted ... Se bilde 
"Skyv-simulering mot en søyle". Forsøk å bevege 
kroppen din, men bare i skyteplan.
-12 repetisjoner.

Søyle
Vegg

2. Skyte på en tom matte, åpne eller lukkede øyne.
Føl på den tilbaketrykkende kraften buen gir 
buehånd, buearm og buearmskulderen.
-12 piler.

Vegg 
Søyle

3. Simuler bevegelsen på din strengarmskulder
mot en vegg eller annet egnet sted ... Se bilde 
"Drag-simulering mot en vegg". Forsøk å bevege 
kroppen, men bare i skyteplan.
-12 repetetisjoner.

4. Skyt på en tom matte, med åpne eller lukkede
øyne. Fokuser på drag-bevegelsen. -12 piler.

5. Simuler nå med strikk eller elastisk bånd festet til
buearmalbuen og buehånden et symmetrisk fullt 
oppdrag. Utforsk og kjenn på muskel-bevegelsene 
mens du:

Opprettholder strekk i skyteplan.
 Unngår vridninger eller deformasjoner på 
kroppsposisjoneringen, spesielt i forhold til 
sikteøyet og skuldrene.

Kjenn og føl på avslapningen, ned og utover 
bevegelse/følelsen i skuldrene, oppstrukket hode. 
Se bilde neste side "forstørr din topp-pyramide". 
-12 repetisjoner.
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Forstørr din topp-pyramide

7. Gjenta punkt 2., men se oppover med ufokuserte
øyne. -12 piler.

8. Gjenta det samme, men på en tom matte. -12 piler.

9. Fortsett å skyte, men skyt nå på en skive som
scorsonene er fjernet på. -9 piler på hver av de seks 
forskjellige skivene = 54 piler.

Du bestemmer om det skal skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler, før du henter pilene i matten.

Det skytes 15 oppvarmingspiler + 114 piler i øvelsen. 
Totalt 129 piler.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres ....

Noen bueskyttere får en slags båtfølelse, forestill 
at hodet ditt er stormasten, din buehånd er 
gallionsfiguren i baugen og strengarmens albue er 
hekken med roret. Når du senker skuldrene, kan du 
tenke på det som en stigning av mast med seil. 
Forestill deg en stevnende og stolt seilskute.

Handlingen bør i hovedsak komme fra de store 
musklene rundt brystkassen. Dette tillater en 
reduksjon av muskelbruken i armene dine. Ha 
følelsen av å utvide topp-pyramiden (sikteøyne/
bueskulder/strengskulder).

6. Ha lukkede øyne mens du:
Kommer til klikkeren (recurve)
Kommer til let-off veggen (compound)
Litt økende drag  ved  ankringen  (barebow  og
andre ....)

Let etter en symmetrisk og balansert ekspansjon 
på topp-pyramiden (Sikteøyne/bue-/strengskulder), 
og oppretthold dette i skyteplan.  -12 piler.



Oversatt 2013 Trenerhåndbok Nivå 1 Side 32 /10

Forslag til pedagogiske øvelser

Konstant avstand mellom buearmskulder 
og kraftlinjen til strengen mens du skyver

Foreslått undervisningsøvelse:

Komplett fullt oppdraghandling
Mål: Kombinering av:

Skyvebevegelsen
(buesiden på en bueskytter).
OG
den kombinerte trekkhandlingen 
(strengsiden på en bueskytter.

      Beskrivelse:

A. Skyvebevegelsen - Gjennomgang:

1. Simuler skyvebevegelsen av din bueskulder på
en dørkarm eller annet egnet sted... som bilde på 
side 30 "Skyv simulering ....". Forsøk å bevege 
kroppen, men kun i skyteplan. -12 repetisjoner.

Før skyving med 
elastiskt bånd

Etter skyving med 
elastiskt bånd

2. Foran et speil, simuler skyvebevegelsen med et
strikk festet til strengarmalbuen og din buehånd. 
Se at det er en konstant avstand mellom strikken 
og buearmskulder og buearmen. -Se på de 
tidligere illustrasjonene (repeter for deg selv).
- 12 repetisjoner.

3. Mens du skyter legger trener en pil flatt på kryss
ved toppen av ryggen, like over skulderbladene. I 
fullt drag (ikke under oppdraget), ser treneren 
langs skaftet mens du presser for å:
Forlenge/øke draglengden for å trekke gjennom 
klikkeren;
Eller, strekke deg noe for å øke trekklengden før 
du bruker din avtrekker/utløser;
Eller, utvide/øke din trekklengde litt for å minske 
på fjæringseffekten av buen (ingen klikker).
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Treneren sjekker at skyv/trekk bevegelsen ikke har noe 
påvirkning på skulderlinjen

Pilen skal peke i samme retning gjennom hele 
bevegelsen (uansett hviken retning det er). Se 
bilde under. -9 piler.

B. Den kombinerte draghandlingen -Gjennomgang:

4. Med strengarmens albue mot en vegg, kombiner
simuleringen av grunnleggende drag og 
ryggmuskelhandling. Kroppen skal bevege seg 45 
grader, med andre ord, litt mot det imaginære 
målet og mot tærne. -12 repetisjoner.

Vis spesiell oppmerksomhet på:
Strengarmsidens skulderblad skal flyttes bort 
fra ryggraden, og arm bør dreies mot høyre sett 
fra toppen i det horisontale plan. Strengarmens 
albue skal ikke bevege seg nedover.

5. Foran et speil. Simuler den kombinerte drag-
handlingen med en strikk festet til strengarm-
albuen og din buehånd. 
- 12 repetisjoner.

6. Mens du skyter legger treneren en pil flatt på
kryss over ryggen din like over skulderbladene. I 
fullt drag (ikke under oppdraget) sikter treneren 
langs skaftet mens du trekker til:

Draglengden økes så du kommer gjennom 
klikkeren;
Eller,
draglengden økes litt for "å få" releasen til å 
løse ut strengen;
Eller,
utvider/øker din trekklengde litt for å minske 
på fjæringseffekten fra buen (ingen klikker).

Pilen skal peke i samme retning, uansett hvilken 
retning det måtte være. Se bilde i kolonnen ved 
siden av. -9 piler.

Komplett fullt draghandling: A + B

7. Foran et speil, simuler en komplett fullt drag-
handling med en strikk festet til strengarmalbuen 
og din buehånd. - 12 repetisjoner.

8. Når du skyter og er i komplett fullt drag: se på
overkroppen og pilen mens du:

Forlenger din draglengde for å komme 
igjennom klikken;

Eller
Strekker deg noe for å øke draglengden før 
du bruker din utløser/avtrekker;
                          Eller
Øker/utvider din draglengde litt for å minske 
på fjæringseffekten fra buen (uten klikker);

Ingen vridning eller deformasjon skal fremkomme 
på påfølgende nivåer. -10 piler

Buearmskulder 
Midjen 
Nakken

9. Gjenta punkt 8., med øynene lukket føles den
perfekte opprettholdelsen av alle akser på din 
fysiske stilling. -12 piler.

10. Samme, men se opp med ufokuserte øyne. -12
piler.

11. Samme, men se og skyt på en tom matte. -12
piler

12. Fortsett skytingen men nå på skivene som
scoresoner er fjernet på, start med den som flest 
scoresoner er fjernet på og fortsett til du skyter på 
en hel skive. Seks forskjellige skiver, -9 piler på 
hver. Totalt 54 piler.

Skyt -12 oppvarmingspiler + 118 øvelsespiler. 
Totalt ca 130 piler.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres ....



Oversatt 2013 Trenerhåndbok Nivå 1 Side 34 /10

Forslag til pedagogiske øvelser

Når du i fullt drag kan rotere hodet uten vanskeligheter, 
har du en akseptabel avslapning i nakken

Foreslått undervisningsøvelse: Foreslått undervisningsøvelse:

Avslapningstest for nakke og skuldre
Uforutsette bevegelser i forhold til sikting

1. Synliggjør en horisontal linje på matten,  for
eksempel et sperrebånd, Bør være ca 2-5 cm bredt.
a) Spenn opp buen og sikt på den venstre siden av

linjen. Ved fullt oppdrag flytter du synet sakte
langs den horisontale linjen mot høyre, mens du
presser gjennom klikken/utløseren og skyter.
-6 piler.

Identifiser hvilken del av kroppen som tillater 
siktet å følge linjen.

b) Samme som a),  men fra høyre til venstre.
-6 piler

Identifiser hvilken del av kroppen som tillater 
siktet å følge linjen.

...-.Mål: Kontroll  på  nakke og skulder, 
spenning eller avslapning.
      Situasjon: Den vanlige skytesituasjon.

2. Samme som 1., men nå med vertikal linje.
a) Ovenfra og nedover. -6 piler.
b) Nedenfra og oppover. -6 piler.

Identifiser hvilken del av kroppen som tillater 
siktet å følge linjen.

3. samme som punkt 1 .  og 2 . ,  men nå med
diagonale linjer.
a) Fra oppe til venstre, ned til høyre. -6 piler.
b) Motsatt vei som a). -6 piler.
c) Fra høy høyre til lav venstre. -6 piler.
d) Motsatt vei som c). -6 piler.

4. Samme, men nå i en sirkel, bruk en skive og skyt
på linjen mellom sort og blå f.eks.
a) Med klokka. -6 piler.
b) Mot klokka. -6 piler.

5. Samme men nå på en opp og ned - linje,
høydeforskjellen på topp og bunn av linjen skal 
være så stor at du må endre retning på kroppen 
minst én gang når du er i fullt oppdrag.
a) Den ene retningen. -6 piler.
b) Den andre retningen. -6 piler.

Det skytes 8 oppvarmingspiler + 72 øvelsespiler. 
Totalt 80 piler i hele øvingen.
Disse øvelsene kan repeteres og repeteres ....

     Instruksjoner: I fullt drag legges strenghånden 
under kjeven (alle har forskjellige linjemetoder for 
å komme dit), eller så trekkes strenghånden direkte 
til posisjonen. Når du er i riktig posisjon med 
strenghånden, snur du på hodet og ser i retning av 
strengarmalbuen.

Denne øvelsen omfatter standard læringsprosess. 
Be bueskytteren å gjenta øvelsen med; øynene 
lukket; se opp; se på en tom matte; og deretter ved 
å skyte på en stadig mer fullstendig skive.

     Utstyr: Komplett opprigget bueutstyr.

Vis spesiell oppmerksomhet på:

Vis spesiell oppmerksomhet p¬:

Du burde nå ha identifisert at det ikke er din topp-
pyramide som tillater denne kroppsbevegelsen.

Du burde nå ha identifisert at det er hofte/
mageregionen som tillater denne bevegelsen. Ha 
dette i minne, spesielt for feltskyttere men også når 
du skyter i vind (juster siktet ut i fra vindkast).

Vis spesiell oppmerksomhet på:
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Strengklaringen blir dårlig når lillefingeren 
trykkes mot buegrepets side

En "god" buehåndposisjon

Strengklaringen blir god når lillefinger ikke 
er i kontakt med buegrepets side

Dårlig strengklaring på grunn av at lillefingeren 
presses mot buegrepets side sett fra en annen vinkel

Foreslått undervisningsøvelse:

Buehånden
     Mål: Oppdage en buehåndstilling som er lett å 
gjenta, solid og avslappet, noe som åpner for en 
uhindret strengvandring.
      Situasjon: Skytende.

Utstyr: Bue.
Instruksjoner: Vær oppmerksom på:

- Den hindringen strengklaringen får 
når lillefingeren trykkes mot siden på 
buegrepet;  og

-...Den ubehagelige (og tildels 
anstrengende) måten buegrepet presser 
mot tommelputen (området rundt 
knokeleddet til tommelen) når strengen 
strekkes opp litt.
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Buehånd plassert for langt ut og på tommelen

Et ustabilt og slitsomt grep oppstår når en 
trykker tommelen mot buegrepet

En god plassering av buehånd

En anbefalt posisjon er vist i illustrasjonen med 
tittelen "En god plassering av buehånd". Dette 
grepet gir deg en støttesone mellom livline og 
basen av tommelen.

Hvis overkroppsøvelsene er godt stabilisert i en 
skyteprosess, så gjør ikke endringer på skulderen. 
Hvis strengfrigang blir vanskelig og det ikke 
skyldes buehåndstilling eller opplåsing av albuen, 
gjenta de to første øvelsene for overkroppen.

Prøv etterfølgende øvelse hvis strengfrigangen 
fortsatt ikke er god. Hvis strengfrigangen er god, 
gå videre til buehåndleddet og avslapning øvelser.
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Buehåndavslapning før oppdrag

En god posisjon for buehånd ved fullt drag

En avslappet buehånd etter skuddet

Foreslått undervisningsøvelse:

Buehånd
* Skyttere med recurvebue
A1. På ca 4 meters avstand fra målet. Legg en pil 
på buen uten klikker. Løft buen til skulderhøyde. 
Treneren støtter deg på din strengskulder og 
trekker strengen ca 10 cm, for så å slippe strengen. 
Se bildet under.

Buehåndavslapning - å skyte med en trener   
(ikke synbart på bilde er at trener støtter skytter på 

strengarmen, for å motvirke trykket fra buen når 
trener trekker i strengen)

Trener: merk deg dette:
Dra strengen bare 10 cm, så du ikke slår til 
skytter i ansiktet når du slipper strengen.

Observere buehånden. Gjør den så avslappet 
som mulig. Når treneren slipper strengen bør 
du se at buehåndleddet bøyer seg jevnt 
nedover, løst og avslappet. Fingrene skal være 
helt avslappet og kanskje litt bøyde.
-10 piler. Se bilde til høyre.

Bueskytterens oppgave:

A2. Gjenta A1., men nå gjør du det alene. Se bilde 
øverst i neste kolonne. -10 piler.

A3. Gjenta A2., men øk ditt oppdrag progressivt 
for hver pil inntil du når fullt oppdrag. -10 piler.

A4. Gjenta A3., men bare i fullt oppdrag og med 
klikkeren påmontert og i bruk. -10 piler.

* Skyttere med compoundbue
A1. Stå nær målet, ca 5 meter og i fullt drag. Se på 
buehånden. Gjør den så avslappet som mulig 
mens treneren  trykker på avtrekkeren for deg. Du 
bør se at buehåndleddet bøyer seg jevnt nedover, 
løst og avslappet. Fingrene skal være helt 
avslappet, og kanskje litt bøyd. -20 piler.

A2. Gjenta A1., men nå gjør skytter det uten hjelp. 
-20 piler.
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Treneren sjekker avslapningen av fingrene på 
buehånden ved å bevege på dem

Treneren trekker i buestrengen - Bueskytteren ser på sine avslappede buehåndsfingre og håndledd

Foreslått undervisningsøvelse:

Fingeravslapnings-test
(før fingerslyngen introduseres)

Mål: Kontrollere avslapning i buehåndens fingre.

  Situasjon: Bueskytteren holder buen. Treneren 
står på siden av bueskytteren, ved siden av 
buehåndens fingre.

Utstyr: Bue, trenger ikke pil.

    Instruksjoner: Treneren prøver å bevege på 
bueskytterens buehåndsfingre, for å klargjøre for 
skytteren hvilket avslapningsnivå fingrene er på. 
Bueskytteren holder buearmen horisontalt og 
avslappet og ser på fingrene, eller lukker øynene for 
å føle avslapningen i fingrene.

Fingerslyngen introduseres

     Mål: Holde buen helt rolig.

  Situasjon: Tre meter fra matten. Bueskytteren 
holder buen og treneren står bak. Treneren støtter 
skytters skulder med den ene hånden og kroker 
strengen med den andre. Treneren trekker opp  
strengen ca 10 cm og slipper den.

.-..Utstyr: Vanlig skyteutstyr og fingerslynge. 
Helst ikke den typen som er montert fast på buen, 
da den kan forårsake uønsket dreiemoment i buen.

Denne øvelsen omfatter standard læreingsprosess. 
Instruer bueskytteren å gjenta øvelsen med; 
øynene lukket; se opp; se på en tom matte; 
Deretter ved å skyte på en stadig mer fullstendig 
skive.

.-..Instruksjoner: Treneren retter pilen mot 
matten; bueskytteren holder buearmen horisontalt, 
uten spenninger i buehåndens fingre. Bueskytteren 
ser på buehåndens fingrer og håndledd, som skal 
være helt avslappet fra nå og frem til to eller tre 
sekunder etter at strengen er sluppet. Treneren 
trekker i og slipper strengen noen ganger først. 
Etterpå gjør bueskytteren det samme alene. Skytter 
øker trekklengde progressivt, inntil fullt oppdrag 
oppnås.
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Simuler en avslappet buehånd ved fullt drag og 
etter slippet

Tommel og pekefinger holder en spiker

Foreslått undervisningsøvelse:

Buehånd
   Formål: Utvikle en passiv buehånd og fingre 
slik at fremdriften på pilen skal oppnås uten at 
kraft blir overført til buen. Som ellers vil kunne 
skape dreiemoment i buen i slippøyeblikket og 
som vil påvirke pilen i hele pilens 
fremdriftsperiode.
Simulering av buehåndavslapning. Håndleddet skal 
være avslappet i grepet, slik at når grepet på buen 
beveger seg fremover like etter strengslippet, bøyer 
håndleddet seg frem- og nedover. Se bilde under. 
-12 repetisjoner.

1. Hold en pinne/pilbit eller tykk spiker mellom
tommel og pekefinger på buehånden. Lengden kan 
være litt forskjellig, avhengig av tykkelsen på 
buegrepet og naturlig fingerposisjon.
Se bilde til høyre.

Ved fullt oppdrag se på buehånd og fingre ved 
strengslippet. Spikeren skal bli borte etter slippet 
og du skal ikke føle hvor spiker har vært i 
buehånden. -12 piler.

Pappspiker 
Pinne
Annet egnet

2. For de som har litt problemer med å gjennomføre
denne øvelsen, legg til følgende trinn; Mens du ser 
på dine buehåndsfingre i et speil plassert 50 cm 
foran buen og litt til høyre (for høyrehendte-
bueskyttere), som skal vise forsiden av 
midtstykket og fingrene, sett en spiker mellom 
fingrene på hver andre pil. -6 piler.

3.    Skyt med lukkede øyne og ha fokus på følelsen
i buehånden. -6 piler.

4. Gjenta 1., men ufokusert blikk oppover. -6 piler.

5.    Gjenta 1., men skyt nå på en bar matte -6 piler.

6. Gjenta 1., men på skive (5 med scoresoner fjernet
og  en  hel  skive)  likt  som  tidligere  øvinger. 
-6 piler pr skive = 36 piler.

7. Gjenta 1., men skyt nå en hel runde rundt skiven
på f.eks. blå scoresone. -12 piler.

Merknad 1: En viss spenning i tommel og 
pekefinger mot målet er akseptabelt.
Merknad 2: Hvis håndleddet er eller føles stivt 
etter slippet, så slapp helt av i håndleddet før du 
senker buen din.

Du bestemmer om det skal skytes 3, 6, 9 eller 12 
piler før piler i matten hentes.
Det skytes 18 oppvarmingspiler + 84 piler i hele 
øvingen. Totalt 102 piler.
Disse øvelsene kan repeteres og repeteres ....
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Skyting uten håndslynge og med en 
trener som tar imot buen når det skytes

Foreslått undervisningsøvelse:

Forslag til pedagogiske øvelser 

1. Ta av håndslyngen din, skyt fra kort avstand 5m.
mens du ser på buehånden. Trener fanger buen din.
Se bilde under. -12 piler

Merk: Avhengig av type overdrag eller forflyttet 
pilhylle, vil noen compoundbuer ikke kunne 
gjennomføre denne øvelsen.

2. Gjenta  punkt 1.,  men  skyt  på  vanlig  skive  og
avstand. -18 piler

3. Ta på deg håndslyngen og skyt med lukkede øyne
på 5 m. mens du fortsetter å konsentrere deg på 
buehåndleddets bevegelser og avslapning. -6 piler.

4. Gjenta punkt 3., men se opp med ufokuserte øyne.
-6 piler.

5. Gjenta  punkt  3.,  men  på  bar  matte  på  18 m.
-6 piler.

6. Gjenta punkt 3., men nå på skive som scoresoner
er  fjernet  på.  Prosedyre  som  nevnt  tidligere.
-6 piler pr. skive = 36 piler.

Merk 1: En viss spenning i tommel og pekefinger 
mot målet er akseptabelt.
Merk 2: Hvis håndleddet føles stivt etter slippet, 
slapp helt av i håndleddet før du senker buen.

Det skytes 12 oppvarmingspiler + 124 øvelsespiler 
= 136 piler i hele øvingen.
Disse øvelsene kan repeteres og repeteres ....

Mål: Å få minst mulig spenning i strenghåndens 
håndledd og underarm. Dette for å unngå press 
som kan endre retningen på strengen. Når 
strengen beveger seg fremover etter slippet, bøyer 
strenghåndens avspente håndledd seg naturlig 
nedover og strengarmen beveger seg bakover på 
grunn av den opprettholdte spenningen i 
ryggmuskulaturen.

Strenghånd

Recurve skytteren

Bueskyttere simulerer sine skudd, 
som en læringssituasjon for slippet

Simuler et slipp mens du ser på dragningen på 
hånden din. Mot slutten av simuleringen må du 
være sikker på at din hånd er avslappet, 
håndleddet vil da bøye seg nedover og fingrene 
skal være avslappet - se bildet neste side.

Foreslått undervisningsøvelse:

Buehånd

Simulering av strenghåndens avslapning. Med 
dine strengfingre gripes midtre buehåndsfinger 
som peker nedover. Ha utflatet og rett 
strenghånds håndledd og hånd (knokene skal ikke 
stikke ut); strenghånden skal være "vridbar". 
Begge albuene skal være litt opp. Se bildet under.
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Forslag til pedagogiske øvelser

Simulering av avslappede hender ved slippet

Se på hva som skjer, er fundamentale steg 
i opplæringsprosessen

1. Stå ca 4 meter fra matten,  legg en pil på buen
uten bruk av klikkeren. Hev buen og trekk strengen 
ca 10 cm mot brystbeinet, for å unngå og treffe 
haken ved slippet!
Sørg for at pilen peker mot matten eller et 
sikkerhetsnett. Slipp strengen mens du ser på din 
strenghånd. Se bilde over. -12 piler.

Viktig: Ikke stopp i oppdraget. Vær sikker på at 
du har en uavbrutt bakoverbevegelse  av strengen 
opp til punktet der du slipper. Se og føl at 
strenghånden blir sakte og gradvis mer avslappet, 
gjennom hele oppdragshandlingen.  For hver pil 
økes draglengden litt og litt, inntil du når fullt 
oppdrag.

2. Når du ikke kan se strenghånden direkte lenger,
fordi strenghånden kommer inn under haken, 
bruk et speil til å se strenghånden under og etter 
oppdraget. -12 piler. Du kan starte å bruke 
klikken etter 4 til 6 piler.

Strenghånden skal alltid være så avslappet som 
mulig.

Merk: Prøv en dypere strengkroking om du ikke 
kan unngå følgende:

Knoker som stikker ut på håndryggen 
av strenghånden din.
Strenghåndens håndledd vrir på seg -
og/eller- -bøyes/vippes- utover.
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Forslag til pedagogiske øvelser

For å finne riktig strenghåndlinjering i avslappet 
tilstand, kan du bare finne noe å bære eller bruk noe 

elastisk som du trekker i med fingrene

Simuler strenghåndsavslapping med slipp-
hjelpemiddelet ditt fastspent i noe, -f.eks. en tynn 
pinne-. Hold pinnen (eller annet egnet), med den 
andre hånden. Løft begge albuene litt opp og trekk 
armene fra hverandre. For de som bruker en 
mekanisk avtrekker, sett trykkfølsomheten på 
avtrekkeren løst slik at når du trykker forholdsvist 
løst på avtrekkeren, vil slippet komme nokså 
overraskende. Se bilde under.

Compoundskytteren

Tynn pinne
Annet egnet

 For de som bruker en avtrekker med utløser, bøy 
avtrekkerfingeren som en krok. Ikke ha spenninger 
i denne fingeren, bare hold den formfast. Vær 
spesielt oppmerksom på spenninger i hele 
strenghånden. Hold en fin krokform på 
avtrekkerfinger og press den jevnt og rolig mot 
avtrekkeren til slippet skjer.

Ha spesiell oppmerksomhet på spenninger i hele 
strenghånden og fingrene.

For de som bruker en avtrekker uten 
utløsermekanisme, bør de andre fingrene være 
gjennomgående like i trekkraften.

Kjenn eller finn det mest effektive spenningsnivået, 
mens du stekker på draglengden din med musklene 
i rygg og nakke. Gjør dette mens du skyter foran et 
speil, se reaksjonen på slipphånden i speilet.
-24 piler.

Vårt råd: Start med å være svært avslappet i hele 
strenghånden og fingrene, deretter gradvis -pil for 
pil- spenn den litt og litt. Sjekk hvor krokete dine 
fingre er. Sjekk også avstanden mellom fingrene og 
innsiden av håndflaten. Streb etter å se for deg den 
mest effektive formen før du går til neste trinn som 
er B1.

FOR BRUKERE AV BEGGE TYPER BUE
Ditt spenningsløse strenghåndshåndledd skal bli 
bøyd ned etter slippet/avtrekket. Strenghånden skal 
gli langs halsen, aldri utover. Jobb med dette under 
neste økt.

B1. Skyt med lukkede øyne, kjenn på bevegelsen i 
hele strenghånden. -12 piler.

B2. Gjenta B1., men ufokusert blikk opp. -12 piler.

B3. Gjenta B1., men skyt på en tom matte. -12 piler.

B4. Gjenta B1., men skyt på skive med scoresonene
fjernet ....... 6 skiver á 12 piler totalt 72 piler

Det skytes 11 oppvarmingspiler + 132 piler i øvingen. 
Totalt 143 piler.
Disse øvelsene kan repeteres og repeteres .....

Oppretthold avtrekkspresset
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Alene eller i par, observer linjering på den 

avslappede strengarmen/hånden

I denne posisjonen er begge underarmene 
i linje med hverandre

Forslag til pedagogiske øvelser 

Foreslått undervisningsøvelse:

Strenghånd, håndledd, underarm, 
linjering og avslapning

  Mål: Plasseringen av strengarmens underarm, 
håndledd og hånd. For linjering og avslapping.

Strengdraget

Situasjon: Simuleringer i par eller alene.

  Utstyr: To biter fra en tynn pinne/pil ca 10 cm 
lange med en snor tredd gjennom dem slik at de 
danner en sløyfe.
  Instruksjoner: Skytter griper den ene av de to 
pinnene med strengfingrene, så utøves et svakt 
strekk i snoren mellom pinnene med den andre 
hånden samtidig som strengarmens underarm er 
tilnærmet parallell med bakken og i hakehøyde. 
Unngå, i den grad det er mulig å ha 
muskelspenninger i håndleddet. En rett linje skal 
nå være dannet mellom skytters albuer. Dette er 
kraftoverføringslinjen.
Legg merke til den innrettede stillingen på 
strenghåndens håndledd og håndryggens rette og 
flate posisjon.

Disse øvelsene bidrar til å forstå hvordan det føles 
å være avslappet i oppdraget. Fortsett med 
etterfølgende øvelse.

Foreslått undervisningsøvelse:

Ankringspunktet og draglengden

 .Målsetting: Bestemme hvor i oppdraget et 
ankringspunkt må brukes for å oppnå en god 
linjering på trekke- og skyvekreftene.

Situasjon: Simuleringer.

Utstyr: Speil.

-.Instruksjoner: Strenghåndens fingre griper 
buehåndens pekefinger som skal være bøyd og 
pekende mot bakken. Trekk med begge armer og 
bring buehåndens pekefinger mot:
- Munnviken; For å få en rett siktelinje og se for 
deg trekant-siktemetoden (ankring, sikteøye og 
pilspiss).
- Halsen; For å få firkantet siktemetode (ankring, 
sikteøye, pilspiss og siktekornet), må 
underarmene danne en horisontal rett linje. Hodet 
være vendt mot målet. Tenk deg en pil i stedet for 
buearmens underarm. Da vil strengarmens 
underarm og pilen være i perfekt linjering. La 
strengarmens hånd være der den er og løsne 
buearmens hånd. Når bueskytteren senere 
skal skyte, skal strengarmens hånd plasseres her. 
Legg merke til denne stillingen i speilet. Se deg 
selv i et speil når du drar i en elastisk streng, 
deretter med en normal bue.
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Situasjon: Varierende øvelser.
Et høyt ankringpunkt orienterer pilen nedover. 
Et lavt ankringspunkt orienterer pilen oppover.

Forslag til pedagogiske øvelser

Bytt ut buearmens underarm med en pil, uten å bevege 
dragarmens hånd eller ankringspunktets plassering

Et høyt ankringpunkt orienterer pilen til et lavt treffpunkt og 
et lavt ankringspunkt orienterer pilen til et høyt treffpunkt

C:
Lavt ankringspunkt

B:
Midtre Ankringspunkt

A:
Høyt ankringspunkt

Ankringspunktets høydeplasering i anskiktet. -Ved 
bruk av trekantmetoden.

 Mål: Bestemme høyden på ankringspunktet i 
ansiktet. Bli klar over presisjonen som kreves for å 
gjenta ankringen.

Utstyr: Et speil og en pil.

  Instruksjoner: Hold en pil ved nocken, mellom 
peke- og langefingrene på strenghånden. Plasser 
pilen på buearmen, i forsenkningen mellom tommel 
og pekefinger. Tren på et fullt oppdrag og sikt på et 
bestemt sted med pilspissen. Se på avstanden 
mellom sikteøyet og pilen og hellingen pilen har i 
speilet. Gjenta, men nå med strengfingrer plassert 
på et lavere punkt i ansiktet. Tenk deg pilens bane i 
forhold til den første stillingen og til en situasjon 
hvor pilens posisjon vil være svært nær øyet.

   Variasjon: Kan oppnås med en pil på en bue 
med en gummistrikk som streng.

Følg opp med å bruke disse ulike øvelser i reelle 
skyteøvelsessituasjoner på kort avstand, tre meter. 
Analyser forskjellene mellom ankringspunktets 
høyde og høyden av treffpunktet. Deretter 
organiser en lek som krever god vertikal presisjon 
(f.eks skyte på et brettet eller linjert mål).



Situasjon: skytende situasjon.
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Forslag til pedagogiske øvelser

for en høyrehendt bueskytter
a) hodet dreid eller heller imot høyre, strengen sett fra
venstre side, og treffpunkt blir på høyre side for målet,
b) hodet dreid eller heller imot venstre, streng sett fra
høyre side, og treffpunk blir på venstre side for målet

Strenglinjering eller visuelt 
ankringspunkt for hodestilling

Foreslått undervisningsøvelse:

 .Mål: Gjentagelse av tre- eller firkantede 
sikteposisjoneringer ved fullt oppdrag i skyteplan.

  Utstyr: Tre vertikale strimler festet til målet. 
Strimlene er 10 cm i bredden, 10 cm fra hverandre.

    Instruksjoner: I fullt oppdrag og uten å slippe 
strengen. Se på strengen og buen mens du endrer 
på hodestillingen fra høyre til venstre. Legg merke 
til at strengbildet beveger seg fra høyre mot 
venstre på buens siktevindu. Skyt på vanlig 
avstand og sikt på den midtre stripen gjennom hele 
øvelsen. Ved å se strengen på høyre side av buens 
siktevindu, vil du få treffpunktene på venstre side 
av den midtre stripen du sikter på. Ved å se 
strengen på venstre side av buens siktevindu, vil 
du få treffpunktene på høyre side av stripen du 
sikter på. Fortsett ved å organisere en lek som 
krever god hodestillingspresisjon, f.eks å skyte på 
et mål foldet eller delt inn i kolonner.



Situasjon: Som illustrasjonen viser på neste side.
Utstyr: Elastiskt bånd eller strikk.
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Forslag til pedagogiske øvelser

Oppdrag med et elastisk bånd - se deg selv i et speil

Foreslått undervisningsøvelse:

Strenglinjering - bruk strengen som baksikte

Bueskytteren står i fullt drag og linjerer sikte, 
streng og målskive. Skytter venter med å skyte:

-Bueskytteren snur eller søker hodet mot høyre 
til strengen kan sees til venstre for siktet, men 
siktet forblir på midten av målet. Bueskytteren 
slipper strengen og pilen vil treffe til høyre for 
målet;

-Bueskytteren snur eller søker hodet mot venstre 
til strengen kan sees til høyre for siktet, men 
siktet forblir på midten av målet. Bueskytteren 
slipper strengen og pilen vil treffe til venstre for 
målet.

Dette viser hvor mye en pil kan være "av" når 
strengen ikke blir brukt som et baksikte.

Slippet
Simulering med elastiskt bånd eller strikk

 .Mål: Gjentagelse av muskelbevegelsen som 
brukes under oppdraget.

   Instruksjoner: Hold den ene enden av strikken 
med buehånden og den andre enden med 
strengfingrene. Utfør deretter et oppdrag til fullt 
drag. Når dette er utført skal hodet være vendt mot 
matten og bueskytteren ser på seg selv i et speil. 
Eliminer unødige hånd-, håndledd- og underarm- 
muskelsammentrekninger så mye som mulig. Senk 
og spre skuldene fra hverandre, samtidig som 
baksiden av halsen blir strukket til det maksimale. 
Bueskytteren skal nå være i stand til å se og føle 
strikken som strekkes. Slipp strengfingergrepet og 
se på hånden i speilet når skuldermuskelen trekker 
seg sammen under fullføringen.

Denne øvelsen omfatter standard læringsprosess. 
Start med å skyte mens du ufokusert ser på buens 
øvre lem og flytt synet til speilet for fullføring. Be 
bueskytteren å gjenta øvelsen med øynene lukket; 
Se oppover; Se på en tom matte; Deretter ved å 
skyte på en stadig mer fullstendig skive.
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Forslag til pedagogiske øvelser
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Manuell assistanse hjelper bueskytter til bedre å 

forstå hva som må gjøres i fullføringen

Bueskytter trekker løkken mot nakken sin, 
mens trener holder igjen på oppdraget

Foregående øvelse kan gjøres alene

Foreslått undervisningsøvelse:

Slippet

Simuleringer i par
Mål: Å lære kontinuiteten i oppdragshandling.

 .Situasjon: Bueskytter og trener står ansikt til 
ansikt, trenerens høyre hånd legges mot skytterens 
skulder. Med strengfingrene holder de i hver sin 
pinne del. Se bilde under.

  Utstyr: To pinner eller en hul stokk ca 10 cm 
lange og som har en tråd tredd gjennom seg for å 
lage en løkke.

.-.Instruksjoner: Bueskytteren tillegger et lite 
drag på løkken og et litet dytt på trenerens skulder. 
Bueskytteren dobler innsatsen og trener bremser 
på bueskytterens handling. Når løkken nærmer seg 
bueskytterens ansikt, slipper trener løkken. Legg 
merke til tilbaketrekningen i strengarmen og 
trykket som kommer mot treners kropp.

Foreslått undervisningsøvelse:

Slippet

Assistert slipp
Mål: Oppdage fysikken i fullføringen.

Situasjon: Treneren står tett inntil ryggen på 
bueskytter. Armene overlapper bueskytterens 
armer. Det skytes på en tom matte.

Utstyr: Bueskytters vanlige bueutstyr satt opp.

 Instruksjoner: Trener tillegger et lite 
oppdragspress på bueskytterens armer. Det 
vesentlige er å øke utvidelsen av skytterens bryst.
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Forslag til pedagogiske øvelser

Øving av slipp

Compoundskytters slipp og fullføring med assisanse

Avslappet strengkroking

Under fullføringen er draget påført fra trener til 
skytter. Målet er å gjøre bueskytteren klar over 
hensiktsmessige fysiske gjennomføringsbevegelser.

Gjenta øvelsen samtidig som trener reduserer 
graden av bistand. Bueskytterens øyne er lukket, 
noe som gir mulighet til å oppfatte kvaliteten på 
fullføringen. Deretter følger sesjonen standard 
læringsprosess. Be bueskytteren å gjenta øvelsen; 
Med øynene lukket; Se opp; Se på tom matte; 
Deretter ved å skyte på en stadig mer fullstendig 
skive.
For compoundskytters fullføringsprosess med 
assistanse: Skytter jobber mot "veggen" og trener 
løser ut releasen. Se illustrasjonen under.

Foreslått undervisningsøvelse:

Slippet
   Mål: Holde den samme muskelaktivitet fra fullt 
oppdrag til fullføringen er gjennomført.

Bueskytter som bruker fingrene: Kun én 
forandring -det er nivået på spenningene i fingrene.
Bueskytter som bruker mekanisk slipphjelp: 
Ingen forandring.

Øvelse for strenghåndsavslapning til finger-
slippskyttere.

a) Grip   langefingeren   på   buehånden   med
strengfingrene. Hev samlet hendene opp til 
halsnivået. Hold albuene litt over vannrett, 
utflatet strenghånd og håndledd. Ingen 
utstående knoker. Strenghånden din skal være 
vridbar. Simuler en fullføring mens du ser på 
strenghånden. Se bildene nedenfor.
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Forslag til pedagogiske øvelser

Visuell sjekking av strengarmens albue, 
før-, under- og etter- slippet

Se på strengarmens albue i slippøvelsene

11110000sluttplasseringen ved firkantsiktemetoden

b) Grip   langefingeren   på   buehånden   som
tidligere. Snu hodet og se på strengarmens 
albue under slippøvingen. Albuen bør holde 
samme vinkel og flytte seg horisontalt bakover 
rundt mot ryggen. Bevegelsen bør være i 
skulderleddet.
se bilde nedenfor.

Vinkel

c) Kombiner begge øvelser mens du ser mot
målet. I fullføringen bør strenghånden gli 
langs halsen og ende omtrent rett under øret.
Se bildet nedenfor.

Brystregionen fortsetter å utvide seg når 
fingrene på strenghånden åpnes fra hverandre. 
Det samme skjer når strengfingrene slipper 
strengen.

-12 repetisjoner på hver oppgave.

Merknad til Compoundskyttere:
På grunn av ankringpunktet (hvor 
strenghånden er i ansiktet ditt), kan du få noen 
vanskeligheter med å få snudd hodet i 
følgende øvelse.

#1. Strengarmens albue

Stå ca 4 meter fra skiven. I fullt drag snu hodet 
180 grader for å se på strengarmens albue. Slipp 
strengen og observer albuen:

Konstant vinkel på albuen.
Albuen beveger seg bakover med stabil høyde i 
horisontalt plan.

.-..Har en svingbar rotasjonsbevegelse i skulder-
leddet på strengarmen.
-12 piler. Se bildene nedenfor.
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Forslag til pedagogiske øvelser

Selvobservasjon av slippbevegelsene

Se på den sakte bevegelsen på strengarmens underarm

#2. Observasjon av slippbevegelsene
2.1. Ved fullt oppdrag, se på dine slippbevegelser i 
et speil. Hold strenghånden så avslappet som 
mulig. Slipp mens du ser strenghånden og armen i 
speilet.
-24 piler for de som ikke var i stand til å 
gjennomføre forrige øvelse, og
-12 piler for de andre.

2.2. Skyt med lukkede øynene, med konsentrasjon 
på slippet. Føl at din kropp og slipp forblir i 
skyteplanet. Ingen vridningsbevegelser.
-12 piler.

2.3. Samme, men se oppover.
- 12 piler.

2.4. Samme, men skyt på tom matte fra 18 m. -12 
piler.

2.5. Samme, men skyt på skiver med fjernet 
scorsoner og gjenta til du ender opp med å skyte 
på en hel skive på 18 m.
-12 piler pr skive = 72 piler totalt.

Det skytes minst 11 oppvarmingspiler + 132 piler i 
øvingen. Totalt 143 piler.

Foreslått undervisningøvelse:

Progressivt oppdrag og fullføringsbevegelse
Mål: Lære å analysere fullføringsoppdraget.

    Situasjon: Skyt på tom matte fra 3-4 m avstand. 
Samme situasjon som i #1, "Visuell sjekking av 
strengarmens albue, før-, under- og etter- slippet".
Utstyr: Skytters vanlige bueutstyr.

    Instruksjoner: Løfte begge hendene og pilen til 
skulderhøyde, men ikke over. Begynn å dra i 
strengen sakte. Sjekk at strenghånd, håndledd og 
underarm er avslappet, de skal også være på linje. 
Følg visuelt den langsomme bevegelsen på 
strengarmens albue og pass på at albuen holdes 
høyt nok.
Slippet må gjøres under oppdraget, så ikke stopp 
dette. Slipp når du er:

- Halveis oppe i draget.
- 2/3 oppe i draget.
- Trekvart oppe i draget.
- I det du skal til å ankre.
- I fullt drag, men økende i trekklengden.
- I fullt drag, ingen progresjon av trekklengde.
Under slippet følger øynene strengarmens 
albuebevegelser gjennom hele fullføringen. 
Etter slippet går øynene fra strengarmens albue 
til å sjekke håndleddets endelige posisjon. Skal 
ligne illustrasjonen "Øving av slipp" på side 48.

Fortsett mens du ser på strengarmens albue i 
speilet. Denne øvelsen omfatter standard 
læringsprosess. Be bueskytter å gjenta øvelsen 
med; Øynene lukket; Se opp; Se på en tom matte; 
Deretter ved å skyte på en stadig mer fullstendig 
skive.

Disse øvelsene kan repeteres og repeteres ...
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Skytterens buearm vil ha en naturlig 
bevegelsesreaksjon i en slik situasjon

Foreslått undervisningsøvelse:

Skyting med mekanisk slipphjelp (release)

.-..Mål: Oppdage fullføringens muskelbevegelse 
i avtrekket.

Situasjon: Skytende.
.-..Utstyr: Skyteutstyr og en mekanisk 
slipphjelper (release). En som kan festes til 
håndleddet er foretrukket.
    Instruksjoner: Skyting mens du ser i speilet. 
Se på hele fullføringen. Fortsett ved å innlemme 
standard læringsprosess, øynene lukket, etc. ... 
Deretter gjenta foran speilet, men nå uten 
mekanisk slipphjelper.

Foreslått undervisningsøvelse:

Skyvebevegelsen av buearmen
.-.Mål: Oppdage buearmens skyveprosess i 
fullføringen.
 .Situasjon: I par. Bueskytteren holder i buen; 
Treneren står ved skytters strengarmskulder og 
holder den ene hånden på skytterens 
strengarmskulder og drar litt i strengen med den 
andre hånden. Avstanden til matten er ca 4 meter. Se 
bilde under.

Utstyr: Skytters vanlige bueutstyr og matte.

   Instruksjoner: Trener drar i strengen som dras 
opp ca 25 cm. Samtidig skyver trener lett på 
bueskytterens skulder på strengarmsiden, for å 
opprettholde balansen hos skytteren. Treneren sikter 
pilen visuelt mot matten. Pilen bør være i skytterens 
skulderhøyde. Bueskytteren står i en loddrett stilling, 
buearmens skulder skal være senket. Bueskytteren 
ser på buearmen og buehånden, ikke på matten. Når 
treneren slipper strengen vil bueskytteren bevege 
buearmen litt mot buens siktevindu og kroppen 
beveger seg litt mot matten.

Bueskytteren fortsetter alene og ser på buearmen i 
slippet ved forskjellige oppdragslengder. Så økes 
oppdraget gradvis inntil fullt oppdrag blir nådd. 
Bueskytteren fortsetter å se på de kontinuerlige 
buearmbevegelsene når strengen slippes.
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Tape-bro er en effektiv måte å kontrollere strengfrigangSelvobservasjon av buearmen ved økende drag

Denne øvelsen omfatter standard læringsprosess. 
Instruer bueskytteren å gjenta øvelsen; Med 
øynene lukket; Se opp; Se på tom matte; 
Deretter ved å skyte på en stadig mer fullstendig 
skive.

Foreslått undervisningsøvelse:

Strengens frigang

1. På buearmens område
Uten å holde i strengen heves buen for å sjekke 
hvor strengen befinner seg på armbeskytteren eller 
underarmen. Omtrent en halv tomme foran dette 
stedet festes en teip som skal heves ca 2 mm på 
midten i en bro-form. Tapebiten skal festes 
vertikalt på buearmens underarm eller 
armbeskytteren. Se bildet under.

Sett et merke med en penn på den siden av tapen 
som er nærmest strengen før tapen festes på 
armbeskytteren. Dette merket vil bidra til å kunne 
identifisere om strengen treffer tapen når du skyter 
pilen, eller på veien tilbake.
Se bilde over. Skyt en pil med teip montert på 
plass. (Sørg for at du ikke flater ut bro-teipen før 
oppdraget!) Etter at du har skutt, se på teipen om 
den er truffet.
Hvis du konkluderer med at strengens frigang er 
dårlig, kan du prøve å variere på følgende 
elementer inntil en god strengklaring oppnås:
- Vinkelen på buearm / skulderlinjen ved å flytte 
litt på bryst- og/eller fotplasseringen, slik at 
hoftene er opplinjert med skuldrene. Det er å 
foretrekke å ha skuldrene rett over hofter og føtter 
uten noen vridninger, siden en hvilken som helst 
vridning mellom overkropp og hofter vil redusere 
strengfrigangen.
Se bildene på neste side.
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Stort mellomrom mellom underarmene fordi albuekulene 
peker rett vekk fra hverandre. Dette er den posisjonen 

albuekulene bør ha hos en bueskytter som skyter

Strengfrigangen er dårlig når albueleddet er lukket 
og albuekulen peker ned mot bakken

Strengfrigangen er god med en åpen albue

Strengfrigangen er dårlig når den nedre kanten av 
håndflaten presser på buegrepet.

Lite mellomrom mellom underarmene fordi albuekulene 
peker ned mot gulvet som hos en volleyballspiller

Strengfrigangen blir bedre med en åpen fotstilling, men 
vær forsiktig for nå gambler du med dragkraftlinjen

Vegg

- Posisjonen på bueskulderleddet ditt.
Dette leddet bør være rett over hoften. Flyttes dette 
leddet inn mot strengen vil du drastisk redusere 
strengfrigangen. Imidlertid kan buearmen rotere 
med klokken i skulderleddet så lenge de felles 
forblir i den riktige stillingen.
-Buearmens albuestilling. Se bildene for riktig 
albuestilling.
-Buehåndens plassering i buegrepet. Se bildet 
under.

Vegg
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Kontroll av strengfrigang med tape

Simulering av compoundskytters innsats i fullt drag

Simulering av recurveskytters innsats i fullt drag

2. På buesidens brystområde
Enten ved å se deg selv i et speil, eller med hjelp 
fra treneren. Observer i fullt drag, området der 
strengen berører brystet, hvis dette i det hele tatt 
skjer. Om lag en halv tomme foran dette stedet 
festes en teipbit som i 1. . Se bildet nedenfor.
Det mest kritiske punktet er kanten (hem eller 
trim) av brystbeskytteren rundt buearmens 
skulder. Broen av teip skal festes parallelt med 
strengen på brystbeskytteren. Skyt en pil med 
denne teipen på plass, pass på så ikke du flater 
ut "bro"-delen før fullt oppdrag. Når du har skutt, 
se på "treffet" om det finnes noe.
Hvis du konkluderer med at strengfrigangen er 
dårlig, kan du prøve å variere på følgende 
elementer inntil god strengklaring oppnås:

Strengfrigang

Teip

- Vinkelen på "buearmen / skulderlinjen" som 
bilde på forrige side.
- Stillingen på ditt bue-skulderledd som bilde på 
forrige side.
- Vertikaliteten på kroppen din. Lene seg mot 
målet bidrar til å fjerne strengen fra brystet, også 
lening mot tærne men dette kan forstyrre 
kroppens stabilitet.
- De indre brystspenningene. Senking av din 
energi i mageregionen bidrar til å flate ut brystet, 
dette er også bra for kroppens balanse (lavere 
tyngdepunkt) og for å holde seg avslappet.

Treningsvolum: Variabel. I påvente av den 
ønskede kvaliteten på strengfrigangen og tiden det 
tar for å løse dette problemet. Likevel bør du skyte 
ca 78 piler totalt i denne økten, inkludert 
oppvarmingspiler.
Disse øvelsene kan repeteres og repeteres ....

Foreslått undervisningsøvelse:

Fullføringen

Simulering av fullføring
Mål: Være i stand til å la strengen gå av 

fingrene eller slipphjelperen uten noen mental, 
visuell og fysisk endring.

Merk: Bare "finger" bueskyttere har en liten 
fysikalsk endring på spenningsnivået i musklene 
sine på strengfingrene.

1.

* Recurve bueskytteren:
Grip den ene av dine buehåndsfingre med dine
strengfingre.

* Compound bueskytteren:
Med slipphjelperen holdes noe som f.eks. en 
pinne. Hold pinnen med buehånden og 
slipphjelperen i strenghånden.

Pinne

* For begge typer bueskyttere:
Løft begge underarmene i ovennevnte stilling
opp til halsnivået. De bør nå være horisontale og
riktig plassert. Med ryggmuskulaturen trekkes
hendene som beskrevet ovenfor. Snu hodet mot
blinken; Øk trekkinnsatsen i armene for å
simulere et fullt oppdrag. Se bildet nedenfor. Se
deg selv dypt inn i øynene, med et speil svært
nær ansiktet. Vær sikker på at de forblir uendret
igjennom hele denne fullføringen.
-12 repetisjoner.
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Samme lyd skal opprettholdes fra 
fullt drag og til etter fullføringen

Brystet fortsetter å utvides når fingrene slippes 
fra hverandre. Det samme skjer når 

strengfingrene slipper strengen.

2. Gjenta 1., men skyt på kort avstand +/- 6 meter.
-12 piler.

3. Gjenta 1., men skyt på 18 m inne eller 70 m ute.
-12 piler.

4. Gjenta 1.,  men nå skytes det på skivene med
scoresoner fjernet og til slutt ender du opp på en 
helt hel skive. 6 piler pr skive = 36 piler.

5. Gjenta 1., men på gjeldende skive for distansen
du skyter på. -15 piler

Foreslått undervisningsøvelse:

Fullføringen
   Mål: Holde samme mentale aktivitet fra du når 
fullt drag til etter slippet.

Øvinger
a) Recurve skyttere: Med strengfingrene griper du
midtre buearmsfinger som peker nedover; 
Compound skyttere: Med slipp-hjelpemiddel. Sett 
loopen, eller tilsvarende rundt en pinne. Simuler 
din fullt dragposisjon. -Lag en høy og kontinuerlig 
"hum" lyd. Slik som 
"Hhhhhuuuuuummmm ...."
Slipp samtidig som du utgir den eksakte lyden i to 
sekunder etter slippet.
Unngå: "Hhhhhuu  uuuummmm ..." avbrudd i 
lyden i slippøyeblikket. Eller
"HhhhuuuUUuummm ..." høyere intensitet i lyden 
i slippøyeblikket. Målet med denne øvelsen er å få 
den kontinuiteten og intensiteten som en lyd skal 
ha for å være nøyaktig det samme hele tiden. 
Sangere bruker bukmuskelaturen for å få en god 
jevn lyd, gjør det du også.
-8 øvinger.

b) Gjenta a), men nå med et elastiskt bånd eller
strikk. -10 simuleringer.

Nå skal a) gjentas mens du skyter på følgende måte:

1. Øynene lukket på kort avstand, 10 m. -15 piler.

2. Se deg selv i øynene i et speil. -15 piler.

3. På en tom matte og på 18 - 25 meter. -15 piler.

4. På skivene som scoresoner er fjernet på, 6 piler
på hver skive = 30 piler totalt.

5. På gjeldene skive for distansen du skyter på.
-12 piler.

6. Med "hum'ingen" kun cirka annenhvert sekund.
-14 piler.

7. Skyt nå uten noen lyd. -12 piler.

Det skytes 12 oppvarmingspiler + 18 simuleringer 
+ 113 øvelsespiler = 125 piler totalt.
Disse øvelsene kan repeteres og repeteres ...

Det skytes 12 oppvarmingspiler + 65 øvelsespiler 
totalt = 77 piler.
Disse øvelsene kan repeteres og repeteres...
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Selvkontroll av visuell passivitet eller uvirksomhet 
og fullføring ved bruk av et speil

Foreslått undervisningsøvelse:

Visuel fullføring ved bruk av speil

  Mål: Lære å fortsette sikteprosessen gjennom 
hele fullføringsprosessen.

   Situasjon: Skyting på kort hold, ca 5 meter.

   Utstyr: Skytters vanlige bueutstyr og et speil.

  Instruksjoner: I fullt drag; Se på øynene dine 
ved hjelp av et speil. Under fullføringen skal du 
påse at øyne, ansikt og overkropp forblir 
ubevegelig.

Fortsett med etterfølgende øvelse.

Foreslått undervisningsøvelse:

Fullføringen
Skyting på én målskive mens det siktes på en annen

Mål: Skyte på en annen skive enn det sees på.

  Utstyr: Skytters vanlige bueutstyr og to skiver 
satt opp ca 2 meter fra hverandre.
.-..Instruksjoner: I fullt drag sikter skytteren kort 
på skiven rett foran seg. Deretter flytter skytter 
synet over på den andre skiven og skyter. Den 
visuelle aktiviteten bør forbli nøyaktig den samme 
gjennom hele skuddet.

Skyte på en skive mens det sees på en annen

Gjenta, men skyt og se på samme skive.
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Foreslått undervisningsøvelse:

Når du skyter uten sikte, må siktepunktstrening 
introduseres fordi bueskyttere noen ganger har 
problemer med å forestille seg at det er mulig å 
sikte på et punkt, for så å treffe et annet. For å dra 
nytte av denne tanken, sett et siktepunkt til siden for 
det stedet grupperingen for bueskytteren vanligvis 
er. Få skytteren til å sikte på dette nye punktet. 
Skytteren vil erfare at treffene stort sett treffer 
skivens senter likevel, selv om en ikke sikter direkte 
på skivens senter. Fjern dette siktepunktet etter to 
eller tre runder, da du har fått fram poenget.

Siktepunktet

Foreslått undervisningsøvelse:

Siktepunktøvelse, uten et sikte

Skyt og score noen runder på forskjellige avstander.

Tegn nye senterringer på skiven. Tegn dem for 
eksempel kl 9 på skiven og i scoresone 7. Strekene 
på de nye ringene skal ikke være synbare på det 
holdet du skyter fra.

Ha noen skiver tegnet ferdig med de "nye" senter 
ringene tegnet på forskjellige plasser på skiven. Bytt 
om på skivene slik at senter ringene ikke er på 
samme plassen hele tiden. Fortell skytter hvor på 
skiven de er, eller la skytter se selv hvor de nye 
senterringene er. Det vil da være mulig å vurdere 
effekten av øvelsen.

Foreslått undervisningsøvelse:

Siktepunktøvelse, med sikte
Gjenta tidligere øvelser, men nå med sikte montert 
på buen. Skyt noen runder og se på effekten av 
øvelsen. Husk å bytte rundt på det inntegnede 
senteret.
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Strengfingrene glir langs halsen i firkantmetoden

Foreslått undervisningsøvelse:

Ansiktsreferansen under slippet
. .Mål: Å gjenkjenne ansiktsreferansen ved og under 
bakoverbevegelsen av draghånden.
Situasjon: Simulering.
Utstyr: Ingen

.-.Instruksjoner: Strengfingrene griper buehåndens 
pekefinger som er vertikal og peker mot bakken; 
Tilfør draghandling i begge hender og bring 
strengfingrene mot:

- Munnen for rette linjer og pyramide form.
- Halsen for den firkantede siktemetoden.

Underarmene danner en horisontal linje. Hodet er 
vendt mot målet og skytter ser i speilet. Fjern 
unødvendig hånd-, håndledd- og 
underarmsmuskelspenninger. Senk og spre 
skuldrene fra hverandre, samtidig som nakken 
strekkes oppover. Bueskytteren føler den økte 
spenning i fingrene. Slipp opp strengfingrenes grep 
raskt og observer i speilet den glidende bevegelsen 
streng- hånd/fingre får langs halsen:

- Se etter at du har rett linje og at hodestillingen 
er inntakt.
- Sjekk at nakken er opprett for å få optimalitet i 
firkant siktemetoden.

Gjenta, men med lukkede øyne.

Gjenta disse to øvelsene med en bue strenget med 
en gummistrikk og deretter følge opp ved å skyte 
med standardutstyret. Først ved å se i speilet, 
deretter innlemme standard læringsprosess. Be 
bueskytteren å gjenta øvelsen med; Øynene lukket; 
Se opp; Se på en tom matte; Deretter ved å skyte 
på en stadig mer fullstendig skive.
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En vanlig "endestasjon" for firkantmetoden

Compoundskytter opdager endestasjon for 
strenghånden på naturlig måte

11110000Strenghåndens vei med rette linjer og trekantmetoden

Foreslått undervisningsøvelse:

Mål:  Oppdage ankringspunkt og bevegelsen 
bakover på strenghånden ved slippet.

Underarmene danner en horisontal linje. Hodet er 
vendt som mot et mål og skytteren ser på seg selv 
i speilet. Fjern unødig muskelsammentrekninger i 
hånd-, håndledd- og underarm på strengsiden. 
Senk og spre skuldrene fra hverandre mens du 
holder nakken strukket. Bueskytteren føler den 
økte spenningen i strengfingrene. Slipp 
strengfingrenes grep raskt og observer i speilet 
den endelige plasseringen av strenghånden. Den 
bør være som følger:

- Mot øret i "rett linje" og "trekantmetoden"  

- Mot nakken og under øret i "firkantmetoden".

Strenghåndens sluttføringsprosess

Situasjon: Samme som forrige øving.

Utstyr: Ingen ting.

.-..Instruksjoner: Strengfingrene griper 
buehåndens pekefinger som er vertikal og peker 
mot bakken. Trekk med begge hendene for å 
bringe strengfingrene mot:

- Munnen for rett linje og trekantmetoden. 
- Halsen for firkantmetoden.

Avslutningsposisjonen kalles også:  Endestasjon. 

Gjenta med lukkede øyne.

Gjenta disse to øvelsene ved hjelp av en bue 
strenget med en elastisk streng, deretter skyting 
med normalt utstyr og ved å se i et speil. Om 
skytterens bue har en tendens til å vippe opp, 
repeter skyv og trekk øvelsen. Bruk standard 
læringsprosess og be bueskytteren gjenta øvelsen 
med; Øynene lukket; Se oppover; Se på en tom 
matte; Deretter ved å skyte på en stadig mer 
fullstendig skive.

Med compoundskyttere kan du bruke følgende 
situasjoner.
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Utstyr: bue strenget med en elastisk streng, 
pluss en 1,75 m pinne.
Instruksjon: 
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Siktet lavt, buen er høyt på målepinnen 
Siktet høyt, buen er lavt på målepinnen

Elastisk streng er brukervennlig og det gir muligheten 
til å holde buen i fullt drag i lengre tid 

Foreslått undervisningsøvelse:

Siktejusteringer
    Mål: Å lære virkemåten til siktet og hvordan du 
justerer det.

Elastisk streng

Høyt sikte

Lavt sikte

A. Forståelse av høydejusteringen: Plasser siktet 
så høyt som mulig på skalaen. Bueskytter trekker 
buen opp uten pil og sikter på en blink på en 
vanlig avstand. Trener plasserer målepinnen 
vertikalt på bakken ved bueskytters bue. Trener 
setter et merke på målepinnen der hvor pilens 
høyde er. Bueskytter ser på dette stedet.

a) Effekten av å bevege siktet nedover.
Trener senker siktet til skytter så mye som 
mulig. Bueskytter trekker buen opp og sikter 
på skiven. Trener setter et merke på 
målepinnen. Skytter vil sikkert allerede merke 
høydeforskjeller på buearmen.

Konklusjon: Ved å se på merket på målepinnen, 
vil skytter skjønne at; jo lenger nedover siktet 
stilles, desto høyere vil pilens utgangsposisjon 
være.

b) Effekten av å bevege siktet oppover.
Trener hever siktet så mye som mulig. 
Bueskytter trekker buen uten en pil og sikter på 
en vanlig skive på vanlig avstand. Trener 
markerer på målepinnen ved pilens høyde for 
utgangsposisjon. Så ser skytter og trener på 
merkene og skytter vil forstå prinsippet.

Konklusjon: Ved å se på merket på målepinnen, 
vil skytter forstå at; jo lenger oppover siktet 
stilles, desto lavere vil pilens utgangsposisjon 
være.

Merk: Det er like effektivt å vise posisjonen på 
buehånden mot målet når siktet er satt ved 
maksimal høyde og sammenligne det med 
plasseringen av den samme hånden med siktet satt 
på minimumshøyden.

Situasjon: Skytesimuleringer med trener.
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a) Bytte ut sikte med spissen på en pil
b) Trener flytter pilspissen ut ca 10 cm
c) Sett pilspissens spiss i senter på målskiven, skytteren vil da bevege på buearmen og treffer til høyre for senter

11110000

B. Å forstå sideveisjusteringen: Treneren holder 
en pil horisontalt på skytters siktenivå, med 
pilspissen litt utenfor buens siktevindu. 
Bueskytteren sikter på matten med pilspissen som 
sikte.

c) Effekten av å bevege siktet inn (mot høyre).
Bueskytter står i fullt drag, mens trener glir en 
pil 1 cm inn i skytters siktevindu. Bueskytter 
rejusterer på siktet, ved å bytte siktet med 
pilspissen. Skytter ser at hele buen flyttes mot 
venstre i bevegelsen av buearmen. Buen tas ned 
og skytter hviler.

d) Effekten av å bevege siktet ut (mot venstre).

Bueskytter står i fullt drag, mens trener glir en 
pil ca 10 cm inn i skytters siktevindu. 
Bueskytter rejusterer på siktet ved å bytte ut 
siktet med pilspissen. Skytter ser at hele buen 
flyttes mot høyre i bevegelsen av buearmen. 
Buen tas ned og skytter hviler.

Konklusjon: Når skytter (høyrehåndsskytter) 
beveger siktet ut (mot venstre), beveges buearmen 
mot høyre. Derfor blir treffpunktet til høyre for 
senter på målskiven.

Merk: Det er like effektivt å vise posisjonen til 
buehånden på målet med siktepinnen langt til 
venstre, og så sammenligne det med plasseringen 
av den samme hånden med siktepinnen langt til 
høyre.

Konklusjon: Når skytter (høyrehånds skytter) 
beveger siktet inn (mot høyre), beveges buearmen 
mot venstre. Derfor blir treffpunktet til venstre for 
senter på målskiven.
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Forslag til pedagogiske øvelser

Sjekkpunktblink 

Foreslått undervisningsøvelse:

Siktejusteringen

Treffpunkt og konsekvensanalyse
   Mål: Hvordan siktet virker og hvordan justere det.

Situasjon: Skytende.

  Utstyr: Skytters vanlige bueutstyr. Matte og en 
sjekkpunktskive.
.-.Instruksjoner: Sentrer siktet (få gruppering). 
Deretter juster siktet i en retning for deretter å kunne 
se hvor de skutte pilene grupperer. Siktejusteringen 
utføres alltid i samme retning som grupperingen 
sitter i blinken. For eksempel flytt opp siktet for å 
kompensere på høye treff og omvendt.
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 Planleggingskjema for Øvelse
# på denne økten i programmet:____________ Totale nummer på økten i programmet:_________ 

Øvesesjonens varighet:____________ timer/min Fasilitet:____________________________  

# på eleven :___________________________ Elevprofilen :___________________________ 

Velkomsttype: 

________________________________________________________________________________ 

Forberedelsesutstyr:  

________________________________________________________________________________

Varighet:____ min

Oppvarming, beskriv øvelsen

Generelt:_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Spesifikt:________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Skyting:_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
Varighet:____ min

Forslag til pedagogiske øvelser
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Gjennomgang av tidligere øvelse

Repetere emne:  _________________________________________________________________ 

Spørsmål som trenger svar:   _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Forventet svar:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Forventet implementering:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Observasjoner:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Varighet: ____ min
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Introduksjon av temaet å bli undervist i
Lære ferdigheten:_________________________________________________________________ 
Type introduksjon:________________________________________________________________ 
Spørsmål som trenger svar:_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Forventet svar:   _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

Varighet: ____ min
Mål:
Hvilke prestasjon forventes av bueskytteren angående denne ferdigheten?
Vurder alder og antall bueskyttere, antall trenere, og varigheten av økten.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Presentasjon av øvelse # 1: 
Demonstrasjon:
Utført av:  _______________________________________________ Distanse:  ______m
Nødvendig utstyr:  ________________________________________________________________ 
Hvor skytter står:  ________________________________________________________________ 
Hvor jeg vil stå:  _________________________________________________________________ 
Instruksjon:  _____________________________________________________________________
Anvendelse:
Bueskyttergrupperinger (om nødvendig):  _____________________________________________ 
Nødvendig utstyr:  ________________________________________________________________ 
Hvor jeg vil stå:  _________________________________________________________________ 
Instruksjon:  _____________________________________________________________________ 
Observasjon:  ____________________________________________________________________ 
# av piler å bli skutt:  ____ runder av ___ piler.
Tilbakemelding: __________________________________________________________________ 
Analyse:____________________________________________________________ Varighet: ____ min

Presentasjon av øvelse # 2: 
Demonstrasjon:
Utført av:  _______________________________________________ Distanse:  ______m
Nødvendig utstyr:  ________________________________________________________________ 
Hvor skytter står:  ________________________________________________________________ 
Hvor jeg vil stå:  _________________________________________________________________ 
Instruksjon:  _____________________________________________________________________
Anvendelse:
Bueskyttergrupperinger (om nødvendig):______________________________________________ 
Nødvendig utstyr:  ________________________________________________________________ 
Hvor jeg vil stå:  _________________________________________________________________ 
Instruksjon:  ____________________________________________________________________ 
Observasjon:  ____________________________________________________________________

Forslag til pedagogiske øvelser

# av piler å bli skutt:____ runder av ___ piler. 
Tilbakemelding:___________________________________________________________________ 
Analyse:_________________________________________________________________________

Varighet: ____ min
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Presentasjon av øvelse # 3:
Demonstrasjon:
Utført av:  __________________________________________________               Distanse: ______m
Nødvendig utstyr:  ________________________________________________________________ 
Hvor skytter står:  ________________________________________________________________ 
Hvor jeg vil stå:  _________________________________________________________________ 
Instruksjon:  _____________________________________________________________________
Anvendelse:
Bueskyttergrupperinger (om nødvendig):______________________________________________ 
Nødvendig utstyr:  _______________________________________________________________ 
Hvor jeg vil stå:  _________________________________________________________________ 
Instruksjon:  ____________________________________________________________________ 
Observasjon:  ___________________________________________________________________ 
# av piler skutt:  ____ runder av ___ piler.
Tilbakemelding: _________________________________________________________________ 
Analyse:  _______________________________________________________________________

Varighet: ____ min

Spill / lek #1
Navn:  _________________________________________________________________________ 
Introduksjon :  ___________________________________________________________________ 
Oppsett: ________________________________________________________________________ 
Bueskytter gruperinger (om nødvendig):_______________________________________________ 
Instruksjon:_____________________________________________________________________ 
# av piler å bli skutt:  ____ runder av ___ piler.
Oppgave for de eliminerte bueskyttere (om nødvendig): __________________________________ 
Analyse:  _______________________________________________________________________

Varighet: ____ min

Spill / lek #2
Navn:  _________________________________________________________________________ 
Introduksjon :  ___________________________________________________________________ 
Oppsett: ________________________________________________________________________ 
Bueskyttergrupperinger (om nødvendig):  _____________________________________________ 
Instruksjon:  ____________________________________________________________________ 
# av piler skutt:  ____ runder av ___ piler.
Oppgave for de eliminerte (om nødvendig):____________________________________________ 
Analyse:  _______________________________________________________________________

Varighet: ____ min

Forslag til pedagogiske øvelser
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Sesjonsanalyse:

Type analyse:  ______________________________________________________________________ 

Spørsmål som trenger svar:  ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Forventet svar:   ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
Varighet: ____ min

Informasjon å gi:
Diverse (klubb, aktiviteter, ...):  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Neste sesjon:  ______________________________________________________________________
Varighet: ____ min

Forslag til pedagogiske øvelser
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Varighet: ____ min

Utført:

Total antall piler som er skutt:  ____ 

Praksisøkt vurderingsskjema

Sett ring rundt én

Generell tilfredshet:                                   God         Middels      Dårlig      

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Skytters deltakelse:                                      God         Middels      Dårlig    

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Antall skyttere  For mange     Passe        For få 

Forslag til pedagogiske øvelser
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Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Antall trenere/aktivitetsledere  For mange     Passe        For få 

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Velkomst / Oppsett    God         Middels        Dårlig     

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Oppvarming                                  God        Middels        Dårlig    

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Repetisjon av forrige økt               God        Middels        Dårlig      

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Antall instruksjoner              God        Middels        Dårlig  

Hvorfor?:__________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________ 
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Sett ring rundt én 

Kvaliteten på instruksjonen      God        Middels      Dårlig      

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandring som bør gjøres:___________________________________________________________ 

Antallet på tilbakemeldinger   God        Middels      Dårlig      

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandring som bør gjøres:___________________________________________________________ 

Kvaliteten på tilbakemeldinger         God        Middels      Dårlig     

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Mangfold                                                              For mange     Passe       For lite  

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Morsomhetsgrad                         God        Middels      Dårlig     

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Øvelsesbruken       Hensiktsmessig        Ikke hensiktsmessig 

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Læringshjelp som er brukt                  Hensiktsmessig        Ikke hensiktsmessig 

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Utvikling som benyttes  Hensiktsmessig        Ikke hensiktsmessig 

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________

Forslag til pedagogiske øvelser



Lek/spill som er brukt                   Hensiktsmessig     Ikke hensiktsmessig 

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Målsetting                               Oppnådd     Fornøyd   Ikke oppnådd              .   

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Varighet på økten            For lang       Passe         For kort  

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Antallet piler som er skutt   For mange     Passe        For få  

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Analyse av økten med bueskytteren                    God        Middels      Dårlig      

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________ 

Annet_____________________________________    God        Middels      Dårlig      

Hvorfor?:_________________________________________________________________________ 

Forandringer som bør gjøres:__________________________________________________________
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Sett ring rundt én
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Notater:



11111111

Kapittel 11

Oversatt  2013 Trenerhåndbok Nivå 1 Side 1 /11

Fasilitet for gruppeinstruksjon

Innendørs planløsning 

Forskjellige innendørs skytematter

Instruksjon og treningsfasiliteter
Innendørs eller utendørs: Velg et anlegg som er 
tilrettelagt og imøtekommende for rullestolbrukere 
og andre funksjonshemmede bueskyttere. Påse at 
alle sikkerhetstiltak er på plass og i orden, så en 
trygg og god bueskyttertrening kan gjennomføres.

Innendørsfasiliteter som vegg og søyler bør ha 
beskyttelse, slik at ikke piler blir ødelagt eller 
spretter tilbake mot skytelinjen. Det burde også 
være beskyttelse under og over skytemattene. 
Ideelt sett bør et sikkerhetsnett brukes og være:

11.1. Innendørs
Et område på 9 x 21 meter kan brukes til trening 
for bueskyting og kan imøtekomme plassbehovet 
til 10-12 skyttere. For større grupper og mulighet 
for 25 m skyting, vil romstørrelsen 20 x 30 m være 
påkrevd.  Romstørrelser i mellom dette vil kreve 
tilpassninger av antall skyttere og skyteavstand.

Minst 1 meter fra veggen;
Henge løst og ledig;
Ca 20 cm av nettet bør ligge ned mot gulvet;

Ikke skyt mot åpninger som vinduer og dører. 
Prøv å unngå direkte sollys på skytelinjen også.
Når mattene er festet, sikkerhetsutstyret og 
lignende er montert som forklart over, påse at 
utstyr som brukes er tilstrekkelig tykt og på 
tilstrekkelig avstand fra veggen for å unngå skade 
på pilspissene. Nå er lokalet klart til bruk.

Foam matte
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Fasilitet for gruppeinstruksjon

Plassering av sikkerhetsnett

Skytelinjen

1 meterGulv kontakt

Gulvskade bør påregnes med bueskyting, så det er 
lurt å bruke noen gummimatter eller lignende på 
gulvet bak mattene. Hvis mulig kan det være en 
fordel å legge gummimattene 2-3 meter foran 
skytemattene til nybegynnerne. Hos de mer 
etablerte kan denne forholdsregel fjernes.

For å tydelig angi skytelinjen kan det legges en 
stripe med maskeringstape på gulvet. En annen 
stripe av maskeringstape bør bli plassert ca 3 meter 
bak skytelinjen. Dette er venteområdet for 
bueskytterne, trenerne og for bueutstyret. Det bør 
være minst 80 cm skytelinje for hver skytter, og 
minimum 1,5 meter for rullestolbrukere. Hvis det 
er svært begrenset med plass, skytes det i to puljer 
for å unngå trengsel på skytelinjen. Dette muliggjør 
også bruk av en bue til to skyttere på 
begynnerkurset og ved andre anledninger.

11.2 Utendørs
En ideell utforming er et flatt område med 
skrånende oppoverbakke bak matteområdet, som 
da vil fungere som en naturlig stopp for pilene. 
Dette vil også gjøre det lettere å finne pilene i 
gresset. Selv svært kortklippet plen kan skjule en 
pil meget godt. Der ingen naturlig stopp for pilene 
finnes bak mattene, må det være åpent ca 30-40 
meter bak mattene. Ved skyting på 10 til 50 meter 
må en ha minst 45 meter åpen plass bak mattene 
for å tillate pilene å falle til bakken uten å møte på 
noen form for hindring. På mattenivå og like bak 
bør asfalt og slik type hardt materiale ikke brukes 
for å unngå sprett på bomskudd.

Normalt sett er det mattene i området som flyttes 
frem og tilbake for å få de ulike avstandene og 
skytelinjen forblir i ro. Dette vil gjøre den ekstra 
sikkerheten bak mattene på korthold enkelt 
oppnåelig. Men når utendørsutforming og anbefalte 
faste eller semi-permanente matter blir brukt, er det 
skytelinjen som må flyttes til avstanden det skal 
skytes på. Dette krever et tilstrekkelig stort 
sikkerhetsområde, eller en naturlig stoppsperre, for 
eksempel en jordvoll, for å ivareta sikkerheten på 
alle avstander det blir skutt på. Hvis et nett for 
innendørs bruk er tilgjengelig, kan dette også 
brukes utendørs. Men siden vinden kan øke, må 
nettet sikres med en kabel for å unngå folding.

Det anbefales at skytefeltet vender mot nord (i 
nordlig halvkule og sør i den sørlige halvkule). 
Hvis dette ikke er mulig, er neste preferanse 
østvendt. Innen den tid på dagen skyteområdet vil 
bli i bruk, vil solen være høyt nok til ikke å være et 
problem, i tillegg til at ettermiddagssolen vil være 
bak bueskyttere. For anbefalte områdestørrelse, 
sjekk World Archery´s regler.
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Utlegg av skytebane

Noen typer stativer i treverk

En lett bærbar matte er et ideelt mål for 
bueskyttere som bruker lette buer. En 122 cm 
matte er den mest praktiske for nybegynnere. 
Mattene bør festes til stativet på en sikker måte, og 
stativet festes til bakken. Dette for å unngå at hele 
matten velter i vind. For å unngå ulykker ved 
fjerning av piler fra matten, sett matten så lavt som 
mulig. Myk matte gjør det lettere for barn og for 
en bueskytter med rullestol å trekke pilene.

Matter og stativer

Skiver kan kjøpes i mange størrelser, fra 40 cm 
opp til 122 cm. I første instruksjon er 80 cm hel 
skive meget godt egnet. Der det er mulig å bruke 
den største skiven på matten, bør det gjøres. Det er 
lettere å begynne å skyte på store skiver, og 
tilfredsstillelsen av å treffe gult er en utmerket 
motivasjon for nye bueskyttere.

Skiver

Stativer av treverk er anbefalt for å redusere skade 
på pilene. Piler kan sprette tilbake mot skytterne 
fra metallstativer. Jo lavere stativ, jo lettere er det 
for lave bueskyttere som barn og rullestolbrukere å 
trekke sine piler ut av matten.

Stativer



1 bue, 10-25 pund;
1 armbeskytter;
1 fingerbeskytter (tab);
1 pilkogger med festemulighet til skytters hofte; 
3 til 6 identisk like piler;
1 oppvarmingsstrikk;

Høyrehånds buer (RH)
1 12 lbs - 64"
3 12 lbs - 66"
1 12 lbs - 68"
1 15 lbs - 70" (or 68")
3 15 lbs - 68"
2 15 lbs - 66"
1 15 lbs - 64"
1 15 lbs - 62"
1 20 lbs - 68"
1 20 lbs - 66"
1 20 lbs - 64"
1 20 lbs - 62"
1 24 lbs - 68"

Venstrehånds buer (LH)
1 12 lbs - 66"
1 12 lbs - 64"
1 15 lbs - 70" (or 68")
1 15 lbs - 66"
1 15 lbs - 62"

20 lbs - 68"
Beskyttelser for bue-nock

1 per bue 
Armbeskyttere

24 Standard lengde 
Lang lengde6 

Fingerbeskyttere (tab)
10
10
8
3
3
2

Høyrehånd, small 
Høyrehånd, medium 
Høyrehånd, large 
Venstrehånd, small 
Venstrehånd, medium 
Venstrehånd, large

(eller bruk tab for begge hender /tosidig)
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Fasilitet for gruppeinstruksjon

Buestativ - ideelt for plassering av buen når den ikke er i bruk under skyteøkten

11.3. Utstyr til gruppeinstruksjon
Påse at hver eneste bueskytter har riktig og sikkert 
utstyr å bruke. God gruppeundervisning avhenger 
av riktig utstyr til alle deltakerne. Hvis det ikke er 
mulig å ha et komplett sett til hver bueskytter, 
samkjør bueskytterne i henhold til størrelse og 
kjønn (mannlige bueskyttere kan vanligvis trekke 
tyngre vekt enn kvinnelige bueskyttere), og ha to 
bueskyttere som deler på et sett med utstyr.

Lær bort bueskyting på begynnernivå med lette 
dravekter på recurvebuen, fordi denne typen buer 
kan passe bedre til ulike dralengder, og det er 
mindre fare for muskelskade. Hvis det undervises 
med compoundbuer eller langbuer, prøv å bruke 
buer lettere enn 20 pund i fullt drag (og ikke mer 
enn 36 pund i toppvekt på compound).

Standard bueskytterutstyr for en nybegynner er:

Forslag til utstyrsinventar for betjening av 
gruppestørrelser på inntil 24 bueskyttere (inkludert 
voksne og barn):

Element         Antall     Beskrivelse



28 stkKoggere 
Fingerslynger

10 Small
10 Medium
8 Large

25 stkBuesikter 
Pilhyller

32 Høyrehånd
Venstrehånd12 

Nockmerker
8- og 10-kordeller36 

Brystbeskyttere
3 Høyrehånd, small
4 Høyrehånd, medium
5 Høyrehånd, large
1 Venstrehånd, small
2 Venstrehånd, medium
2 Venstrehånd, large
(eller bruk tosidig)

Antall   Skaftstørrlse  Lengde (inches)

Aluminiumspiler
24
25
26
26
27
28
28
29
30

1 dusin 1416 
2 dusin 1516 
2 dusin 1516 
1 dusin 1616 
2 dusin 1616 
2 dusin 1616 
6 dusin 1716 
1 dusin 1716 
6 dusin 1816 
6  dusin 1916 31

Trepiler
1 dusin < 35 lbs 24
5 dusin < 35 lbs 26

284 1/2 dusin < 35 lbs 
1 1/2 dusin < 35 lbs 30
6 dusin 30-40 lbs

Carbonpiler
Club 26
Club 27
Club 29
Club 30

3  dusin 
3  dusin 
3  dusin 
1  dusin 
1   dusin Club 31

* Anbefalt buevekt for nybegynnere:
Barn      6 - 8  ca  10 lbs
Barn      8 - 12  ca  12 lbs
Gutter 12 til 14 år    15 til 20 lbs 
Jenter  12 til 14 år  12 til 16 lbs 
Gutter 15 til 17 år 16-18 til 18-22 lbs 

      15 til 18 lbs
16-18 til 20-24 lbs 

Jenter 15 til 18 år 
Menn
Damer         16-20 lbs

* Buevekt er oppgitt i lbs ved dralengden til skytter
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Vær nøye med buevalget. Buevekt, eller dravekt 
kan aldri bli for lett i de første øktene. Når 
bueskytteren har lært riktig teknikk, og har utviklet 
noen "bueskyttermuskler", kan skytter oppgradere 
til en bue med riktig vekt for den type skyting man 
ønsker.

11.3.1. Buer

Til å begynne med vil ikke en altfor tung bue være 
til nytte, og sannsynligvis hindre en riktig teknisk 
utvikling. Det finnes flere tester for å finne en god 
balanse mellom bueskytters tilstand og buens 
oppdragsvekt. Her har du noen eksempler:

A) 30 sekunders testen. Hold buen i fullt drag.
Hvis en skytter ikke klarer dette, er nok buen 
tung for denne personen.
B) Fullt drag og holde der i 10 sekunder,  så
hvile i 10 sekunder. Repeter 10 ganger. Hvis 
skytter ikke klarer dette, er nok buen for tung.

For begge øvelsene. Om dette ble veldig lett for 
utøveren, er dette en altfor lett bue.

Under er en tabell som foreslår buevekten ut fra 
skytters dralengde.

Merk: På grunn av lave dravekter på buen vil små 
barn ikke være i stand til å skyte på så lange 
avstander, med stabilt treffbilde. Selv om de kan, 
anbefales det å starte på kort avstand på 
nybegynnernivå.

Recurvebuens dravekt er målt ved trekklengde på 
28" til baksiden av buen (26 1/4" fra nockpunktet 
på strengen til dreiepunktet (pivot) av buegrepet + 
1 3/4 ", for bredden på buevinduet). For å beregne 
den faktiske dravekten ved andre  trekklengder, 
legg til eller trekk fra to (2) lbs per  tomme av 
oppdraget over eller under angitt vekt.
Eksempel: En bue merket 22 lbs ved 28" vil være 
24 lbs ved 29", og 20 lbs ved 27" drag.



Pillengde

18" - 20"
21" - 23"
24" - 25"
26" - 27"
28" - 29"
29" - 30"

Buelengde
Tre    Glassfiber 
Ikke under 52"  Ikke under 42" 
Ikke under 56"  Ikke under 48" 
Ikke under 60"  Ikke under 54" 
Ikke under 66"  Ikke under 62" 
Ikke under 68"  Ikke under 64" 
Ikke under 70"  Ikke under 66"
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Strengvinkelen er skarpere på en 
kort bue enn på en lang bue

Lengden på en recurvebue er målt fra spiss til 
spiss langs buen, når buen er ustrenget. De fleste 
produsenter lager recurvebuer fra 62" til 70" i 
lengder. Når en skal undervise nye bueskyttere er 
det bedre å bruke en bue som er for lang, enn en 
som er for kort. Korte buer er vanskeligere å 
spenne opp ved lang trekklengde, og vinkelen på 
strengen i fullt drag kan knipe skytters fingrer og 
gjøre det vanskeligere å slippe strengen når en 
skal. I tillegg kan skyting med en kort bue, og et 
langt drag øke muligheten for å skade buen.

Noen få selskaper produserer buer som kan brukes 
av enten høyre eller venstrehendte mennesker. 
Disse buene er sterkt anbefalt for 
gruppeundervisning. De fleste buer av denne 
typen har to siktevinduer, og kan brukes av 
venstre- eller høyrehendte bueskyttere ved å snu 
dem rundt. Disse buene fungerer veldig bra til 
innlæring av grunnleggende skyteteknikk. De er 
ikke anbefalt for konkurranse. Når du skyter med 
buen som høyrehendt, sørg rett og slett for at 
buens siktevindu er på venstre side av buen, og 
motsatt for venstrehendte bueskyttere.

Tosidig bue

11.3.2. Piler
Piler er laget av en rekke forskjellige materialer: 
tre, glassfiber, aluminium og karbon, eller en 
karbon / aluminium kombinasjon. Trepiler er ikke 
anbefalt for nybegynnere, fordi de kan brekke uten 
forvarsel og de fremkaller ofte alvorlige skader. 
De er også vanskelige å reparere. Glassfiberpilene 
er dyrere og sterkere enn trepiler. Disse er ikke 
anbefalt på begynnernivå, fordi de er for tunge for 
lette buer. Aluminium og karbonpilene eller 
kombinasjon av dem er de mest populære og er 
veldig allsidige. De er svært likt matchet og kan 
kjøpes i forskjellige størrelser og vekter.  Denne

Tosidig bue
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typen pil krever litt vedlikehold, spesielt retting. 
For å redusere mengden vedlikehold anbefaler vi 
skafter i XX75, eller bedre legering. Karbonpiler 
er lette og kan ikke bøyes, så de krever ikke 
retting. Mindre vedlikehold er nødvendig. Men de 
kan knuses og kan da ikke repareres. Når en skal 
trekke karbonpiler fra en matte anbefales det å 
alltid bruke en piluttrekker. Dette for å beskytte 
hendene mot eventuelle carbonskår som har brutt 
løs og som man kan skade seg på.

FORSIKTIG: Ikke skyt med en sprukket eller 
skadet pil.

Enhver bueskytter trenger ett sett med likt 
matchede piler. Hver skytter bør ha et sett med 6 
eller 12 piler. Hvert sett skal merkes eller crestes 
for enkel identifisering. Hver pil i settet har samme 
lengde, størrelse og sammensetning av fjærer og 
nocker.
De viktigste tekniske kriteriene er: vekt, stivhet og 
lengde. Vekten bestemmes i grain, og er den totale 
vekt av en pil som er komplett og klar til bruk 
(nock, spiss og fjærer inkludert). Lettere piler flyr 
raskere. De fleste pilprodusentene leverer pilene 
godt nok matchet for en nybegynner. Spine 
(stivhet) er et mål for den statiske mengden av 
pilbøyingen. Målt i tusendeler av en tomme når 
den er plassert mellom to støtter og trykkes på 
midten med en 880 gram vekt. Pilen bøyes 
umiddelbart når buestrengen starter å skyve på

pilen og stivheten (spine) som pilen har, angir om 
pilen er riktig avstemt til buens dravekt. En pil 
som ikke er stiv nok, har en tendens til å bøyes for 
mye, og flyr dårlig. En pil som er for stiv vil også 
fly uten nøyaktighet. Det er viktig at hver pil i et 
sett har den samme spine, slik at hver pil i settet 
flyr likt. Vanligvis er det bedre å skyte piler som er 
litt for stive i stedet for litt for myke. Alle piler er 
merket for å indikere deres vekt og stivhet (spine).

Lengde måles i tommer (inches)( " ), fra bunnen av 
sporet i nocken hvor strengen festes, og forskjellen 
bør ikke være mer enn 2 mm for et godt matchet 
sett. En større forskjell vil påvirke sikteprosessen, 
draglengden, vekten, og balansepunktet av pilen, 
og pilsettet vil ikke lenger være avstemt, og vil 
ikke gruppere som tenkt. Piler som er for lange, er 
tilfredsstillende å skyte med. Piler som er for 
korte, er ikke trygge.

11.3.3. Buestreng
Buestrenger for dette nivået (nybegynnere) er 
oftest laget av Dacron. Noen billigbuer har en 
flettet snor som er bundet i den ene enden og en 
løkke i den andre. Disse strengene bør erstattes 
med dacronstrenger så fort det er mulig. 
Dacronstrenger kommer i en rekke farger og varer 
i svært lang tid. Vanligvis er nybegynnerbuer

Apparat for å måle pilens stivhet (spine)
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To enkle nybegynnersikter

Forskjellige utgaver av armbeskyttere

ikke konstruert for å brukes sammen med andre 
strengmaterialer. Ved bestilling av nye strenger fra 
en forhandler kan du se på den nederste lemmen 
om den har et AMO nummer (Archery 
Manufacturers Organization), dette nummeret kan 
du gi forhandleren. Forhandler vet da hvor lang tid 
(sånn ca) det tar å skaffe deg en ny streng. Hvis det 
ikke er AMO nummer, må du måle lengden på 
buen mens den er ustrenget og fortelle lengden til 
forhandler. Åtte Dacron trådsstrenger passer 
veldig godt til nybegynnerbuer. Recurvestrenger er 
vanligvis tre tommer kortere enn buen. 
Strenglengden for compound er vanligvis skrevet 
på nedre lem.

Bruken av pilhylle er viktig fordi det reduserer 
arealet på buen som pilen berører, noe som skaper 
minst mulig friksjon når pilen begynner å bevege 
seg når strengen slippes. Pilhyller laget i metall er 
dyrere men bedre, enn de som er laget i plast. 
Pilhyllen festes på siktevinduet rett over 
dreiepunktet av håndtaket (pivot) og bør være 
vinkelrett på strengens nockpunkter.

11.3.4. Pilhylle

Et sikte består av en siktestang med en justerbar 
høydestang (vertikal), en sidejustering 
(horisontalt), og en siktenål. Sikte er ikke 
nødvendig i de første øktene, selv om de kan 
brukes. Bueskytteren kan bli besatt av å korrigere 
siktet i stedet for utføring av skyteteknikk. Det er 
mange billige sikter tilgjengelig. Det er mulig å 
lage et rimelig sikte med en 1,2 x 13 cm strimmel 
av 3 til 5 mm korkark, filt, eller tetningslist, limt til 
baksiden av buen. Bruk en pinne med et stort 
farget hode som en justerbar siktenål. Dette 
fungerer ganske bra, men kan bevege på seg veldig 
lett. Ved festing av siktet til buen, vær sikker på at 
siktet er vertikalt. Pass også på at pilen ikke treffer 
siktet når strengen slippes.

11.3.5. Siktet

11.3.6. Armbeskytter
En armbeskytter bør være stiv nok til å ligge flatt 
på armen eller over klærne. En bedre armbeskytter 
har en avstiver som er sydd inn for å sikre 
flatheten. For å passe skikkelig på armen bør 
beskyttelsen ha to festestropper. Modellen med tre 
festestropper kan brukes av nybegynnere. Denne 
typen dekker et større område av armen over 
albuen, der nybegynnere kan bli truffet av 
strengen før teknikken blir godt nok innøvd. 
Armbeskyttere kan bule ved slitasje og kan 
forårsake problemer med strengklaringen. 
Armbeskytteren kan brukes på enten høyre eller 
venstre arm etter behov.



Sikkerhetsnåler eller tape kan bli brukt for å holde 
klærne vekk fra strengbanen.
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Klesplagg festet med et elastiskt bånd i ring

Skjortearmen på buearmen festet med sikkerhetsnål

Skjortearmen på buearmen festet med tape, strikk, 
borrelås, ....

Fingertabben må ikke være større enn bredden på 
fingrene, Tabber må som regel tilpasses skytteren

11.3.7. Brystbeskytter

Hensikten med en tab er å beskytte fingrene og å 
sikre en jevn og fin overflate for å bevirke en ren 
fullføring. Litt talkum sikrer en jevn overflate og 
ingen ruhet, og forlenger levetiden til tabben. 
Fingerbeskytteren er ikke brukt på de første 
instruksjonene. Denne innretningen innføres så 
snart skytter kjenner irritasjon på fingrene. Uten 
tab vil skytter føle mer velbehag vedrørende 
strengkroking. Men senere vil skytter få et renere 
slipp med tab.

11.3.8. Fingerbeskytter (tab)

Tab-kategoriene kan sammenlignes litt med 
skytehanske, men de presenterer færre 
tilpasningsproblemer. Tabben lar bueskytteren 
føle strengen og pilen, dette hjelper på kontrollen 
på tidlig teknikkstadium. Ha ca 20% 
venstrehendte tabber tilgjengelig. Den rimelige 
tosidig plastfliken er god på nybegynnernivå. 
Denne typen tab kan brukes til enten høyre eller 
venstrehendte skyttere, og leveres i små, middels 
og store størrelser. Størrelsen på fingerhullet bør 
være slik at tabben fester seg rett over det andre 
leddet på fingeren, og unngår å bli trukket av når 
strengen slippes. Klaffen skal være stor nok til å 
dekke alle tre fingrene på strenghånden. Er det for 
mye klaffoverskudd vil det bremse strengen i 
slippøyeblikket, og det gir en påvirkning på 
pilens bane.

11.3.9. Pilkogger
Det finnes to typer pilkogger egnet for 
gruppeundervisning: Belte- eller sidekogger, og 
bakkekogger. Feltkogger er noen ganger brukt, 
men de er ikke egnet på nybegynnernivå. 
Beltekoggeret kan enkelt gjøres om til å fungere 
som enten venstre eller høyre pilkogger, ved å 
reversere kroken. De er egnet for innendørs og 
utendørs skyting. Bakkekogger kommer i to 
forskjellige typer, innendørs og utendørs. 
Innendørstypen har en flat base som ikke lager 
merker i gulvet, og er tung nok til å støtte pilene. 
Utendørstypen har en metallspiss i bunnen, slik at 
den kan drives ned i bakken og hindrer vinden fra 
å velte det. Noen bakkekoggere kan også tjene 
som buestativ, og har da to buede utstikkere på 
toppen som buen kan hvile på. Gulvkogger bør 
plasseres ca 30 cm i forkant av høyre fot når du er 
på skytelinjen, for høyrehendte bueskyttere; 
venstrehånds bueskyttere bruker venstre fot. Det 
er fem ulemper med å bruke et bakkekogger:
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To populære typer av slynger

Håndleddslynge

Fingerslynge

   Bueskytteren må bære pilene i hendene på vei 
tilbake fra målmattene, dette er en fare for 
sikkerheten.

De må bli flyttet på, om skytelinjen blir flyttet
på.
 De er med på å gjøre det trangere på 
skytelinjen.
  En må vanligvis ha to slike koggere, én for 
innendørs og én for utendørs.
  De må bli plassert på nøyaktig samme plass 
for hver treningsøkt, dette for å holde på 
samme pilnockingsrutiner.

Et kogger som  har god plass til seks piler, er stort 
nok. Den større størrelsen som tilbys i kataloger 
har ingen fordel på nybegynnernivået.

Introduser håndledd- eller fingerslyngen ved en 
buehåndøvelse (se kapittel 7, i 7.1.2.3),  og ikke på 
de første treningsøktene. Vi anbefaler følgende 
typer:

11.3.10. Håndledd- eller fingerslynge

 .Snor: Fast rundt håndleddet, og som går 
mellom fingrene, og foran bue midtstykket.
   Finger slynge: Festes rundt tommel, og enten 
peke- eller langfinger.

Vi anbefaler ikke bueslynge festet til 
buemidtstykket, fordi buen beveger seg så mye at 
svært ofte vil skytteren strekke fingrene, eller gripe 
etter buen.

11.4. Utstyrsbehandling

11.4.1. Vedlikehold
  Oppbevar buen ustrenget, liggende flatt. Ikke 
oppbevar den stående.
   Ikke tørrslippe buen, det vil si skyte med buen 
uten pil på.
   Unngå å utsette buen for ekstrem temperatur, 
som innsiden av en bil om sommeren.

Transporter utstyret i en koffert for bueutstyr.

.-.Sjekk lemmer av glassfiber hyppig. Hvis det 
er lett fargeendring, striper i glassfiberen, og 
biter av epoxien begynner å skale av, skal buen 
kontrolleres nøye og kanskje ikke brukes mer.
  Sjekk ofte lemmer av komposittmateriale for 
sprekker, se spesielt etter tverrgående sprekker. 
Hvis noen blir funnet bør buen ikke brukes. En 
kyndig buemaker kan være i stand til å reparere 
sprukne lemmer.
   Med jevne mellomrom, sjekk at lemmene ikke 
er vridd og at strengen ligger i midten av 
lemmen når buen er oppspent. Hvis den ikke 
gjør det, ta buen til en forhandler for 
reparasjonsvurdering.
 Oppretthold riktig strenghøyde (avstanden 
mellom den dypeste delen av grepet og streng). 
Den bør ligge i området 20-23 cm, med 21,5 cm 
som gjennomsnitt.
  .Med jevne mellomrom sjekk lem-nockene for 
skarpe kanter eller ujevne overflater som kan 
føre til ekstra strengslitasje.
  Sjekk ofte pilene nøye for sprekker, splittelse 
eller splinter, spesielt i nærheten av spissen. 
Kast dem hvis selv den minste feil blir funnet.
 .Sjekk om aluminiumspiler er rette, rett dem 
om nødvendig.
   Sjekk ofte nockene nøye for sprekker, hakk og 
at de er godt festet. Bytt dem hvis den minste 
feil blir funnet.
 .Sjekk spissene for grader eller deformering, 
erstatt eller fil dem etter behov.
  .Oppbevar trepiler på et kjølig og tørt sted for 
å forebygge fordreining og sprekkdannelse.
  Oppbevar piler på en egnet måte, og ikke i et 
pilkogger, for å hindre skade på fjærene.
 .Bytt fjærer som er skadet. Imidlertid vil pil 
med skadet, eller selv manglende fjærer fortsatt 
skyte tilfredsstillende på nært hold.
 .Siktet bør sjekkes og løse skruer strammes 
eller byttes. Skadet siktenål bør skiftes ut eller 
repareres.
  Ikke oppbevar løsemiddel eller insektmiddel i 
buekassen. Søl eller lekkasje kan ødelegge 
lemmene.
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Hurtig rotasjon: en populær måte å sjekke om pilen er rett

Retting av en aluminiumspil med en pilretter

Anbefalt reserve- og ekstrautstyr:

Tilbehør for vedlikehold av utstyr
Fløyte
Elastisk tape 
Reserve tab
Reserve armbeskytter 
Reserve brystbeskytter 
Gummiband
Skivefeste (spiker) 
Skrutrekkere 
Håndkle
Talkum
Strengvoks
Blyant
Hårstrikk
Scorekort 
Sikkerhetsnåler 
Håndkrem 

Festetape 
Maskerings tape 
Sprit tusj, tykk/tynn 
Reserve pilhylle 
Buesikte (ex.deler) 
Sekskantnøkler 
Målbånd
Reservestreng 
Buestrengertau 
Nockverktøy
Nockmerker 
Reservefjærer 
Fjæringslim 
Reservenocker 
Strengvinkel

Verktøy og tråd, for reparasjon av ende- og midt- 
taklingen på strengen. Fjæringslim: epoxy, 
superlim og smeltelim for pilspisser.

Pilene skal alltid være rette. Vanligvis vil små 
skjevheter i aluminiums piler ikke påvirker en 
nybegynners nøyaktighet. Sjekk ved å se nedover 
skaftet eller rotering av pilen, og du vil merke 
slingring eller vibrasjoner. Å rulle pilskaftet på et 
bord kan også brukes til å kontrollere retthet. 
Sjekk alltid skaftet for skader som sprekker, bulker

11.4.2. Pilreparasjon

eller skjevheter, noe som gjør pilene unøyaktige 
og farlige å bruke. Hvis det ikke er noen sprekker 
i pilen av tre eller aluminium, så kan en 
rettemaskin for piler anvendes. Retting kan gjøres 
for hånd, men det krever mye erfaring. Vær 
forsiktig, noen ganger kan skaftet knekke under 
prosessen.

Når pilene bestilles i bulk til instruksjonsklasser, 
bør du få med noen ekstra nocker og fjærer. Påse 
at det er av samme type og farge som originalene. 
Fjær eller vinger kan bli byttet eller reparert med 
et fjæringsapparat. Uten denne enheten er det 
vanskelig å holde fjæren rett på skaftet til limet er 
tørt. De fleste bueutstyrsforhandlerne re-fjærer 
piler, som er rimeligere enn å kjøpe nye. Ideelt 
sett bør din klubb eie et fjæringsapparat (se bildet 
"fjære et pilskaft").
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Fjære et pilskaft

Nocken må bli byttet om den blir truffet av andre 
piler og får sprekker. Nocker kommer i forskjellige 
størrelser, design og farger. Alle nockene på et sett 
med piler må være av samme størrelse, farge og 
type. Fargen er viktig for identifisering av pilen i 
skiven. Hvis en del av den gamle nocken sitter 
igjen på aluminiumsskaftet bør biten omhyggelig 
fjernes. Dette gjøres ved å varme og trekke biten 
forsiktig av med en tang. Vær svært forsiktig med 
conen på skaftet. På trepiler skraper eller bruker du 
sandpapir for å få av det gamle limet. Vær forsiktig 
så du ikke fjerner noe av trevirket, da dette kan 
føre til at den nye nocken vil sitte skjevt på skaftet. 
Rengjør aluminumspiler med et acetonbasert 
rensemiddel. Når skaftet er tørt, sørges det for at en 
ny nock passer ordentlig. Påfør et tynt lag av lim 
rundt conen på pilen og lett men bestemt trykkes 
nocken på plass. For å posisjonsere nocken riktig i 
forhold til fjærer og streng plasseringen, vri lett på 
nocken før limet tørker. Sett styrefjæren 90 grader 
i forhold til strengsporet eller tenkt strenglinje sett 
rett bakfra.

Når nocken er på plass og overskuddslimet er blitt 
fjernet; spinn skaftet raskt på fingertuppene eller 
på siden av et bord, for å sikre at nocken er rett. 
Små justeringer kan gjøres mens limet fremdeles 
er vått. La pilen stå på en hylle til tørk i en halv 
time før du bruker den.

Fra tid til annen må pilspissene skiftes ut. Mindre 
spisskader kan glattes ned med en fin fil eller 
sandpapir. Med unntak av trepiler, er spisser som 
regel limt på med et varmt smeltelim som Ferr-L-
Tite. Spissen må passe til skaftet.

Fra Easton´s vedlikeholds instruksjoner

Demontering av pilspiss eller innsats
Ved demontering av en pilspiss eller en innsats og 
spiss i to deler, må du:
1- Varm lett den synbare del av spissen i 3-5 sek. 
med en liten gassflamme.

Forsiktig: Ikke varm komponenten eller pilskaftet 
for mye, pilskaftet kan bli ødelagt.

2- Ta umiddelbart tak i spissen med en tang.

3- Vri og trekk ut spissen (og innsats om todelt).

4- Om spissen eller innsatsen ikke løsner, prøv å 
varme lett en gang til. Så gjenta punkt 3.

Montering av pilspiss eller innsats

Du trenger følgende til monteringen:

Rødsprit
Tørkepapir 
Bomullsdotter 
Smeltelim for pilspisser 
Gassbrenner

Instruksjonene som følger kan brukes til montering 
av én-dels spiss og for aluminium innsats for 
skruspiss.

5- Gjenta punkt 1- til 4-, til spissen kommer ut.
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Liming av en pilspiss

Etter at pilskaftet er kuttet til ønsket lengde; følg 
installasjonsprosedyren nøye for å hindre 
overoppheting av spissenden på pilskaftet. 
Overopphetet spiss kan ødelegge pilskaftet, epoxy-
bindemiddelet mellom karbon og aluminiumsrøret 
i aluminium / karbonskaft, eller endre på 
metallkvaliteten i et aluminumsskaft i det 
oppvarmede området, eller du kan ødelegge 
epoxy-bindemiddelet som limer karbonfibrene 
sammen i et karbonskaft. For liming av pilspisser 
brukes vanligvis smeltelim for pilskaft. Det selges 
smeltelim som har forskjellig smeltetemperatur, 
snakk med en forhandler.

1- Rengjør omtrent to tommer inn i spissenden på 
pilskaftet med en bomullspinne dyppet i rødsprit. 
Gjenta prosessen til bomullspinnen kommer ren 
for kuttestøv og andre forurensinger ut av 
pilskaftet. La skaftet få lufttørket grundig før 
spissen skal limes.

2- Varm forsiktig tuppen på smeltelimet over en 
liten gassflamme, og deretter tilfør en ring med 
varmt smeltelim på innsiden av spiss enden på 
pilskaftet.

FORSIKTIG: Ikke bruk varme direkte på 
pilskaftet. Smeltepunktet på smeltelimet er 
tilstrekkelig liten slik at pilskaftet ikke vil bli 
skadet under installasjon, og høyt nok til å holde 
spissen fast ved friksjonsvarmen forårsaket når 
pilen penetrerer matten. Pilspissen kan løsne i 
matten hvis lavere smeltetemperatur på 
smeltelimet brukes.

spissen. Varm opp den eksponerte delen av 
pilspissens skaft eller innsatsen til du føler at det 
blir varmt. Det skal være akkurat så varmt at 
smeltelimet smelter og blir klebrig.

FORSIKTIG: Du må ikke overopphete pilspissen. 
Hvis spissen blir for varm til å bli holdt i med 
fingrene, er den for varm til å settes i pilskaftet. 
Sett spissen til kjøling på et ikke brennbart 
underlag.

4- Varm smeltelimet og bruk et rikelig lag med 
lim på skaftet av spissen eller innsatsen.

5- Uten forsinkelse og mens limet fremdeles er 
flytende, skyv spissen og / eller innsatsen inn i 
pilskaftet med roterende bevegelse til den er helt 
inne i pilskaftet. For å sikre en jevn fordeling av 
limet, drei spissen to runder til etter at den er blitt 
trykket helt inn i pilskaftet.

MERK: Ikke tving spissen og / eller innsatsen inn 
i pilskaftet. Hvis den ikke er helt på plass, varm 
pilspissen umiddelbart i 2-3 sekunder til og prøv å 
skyve den inn igjen.

6- Med et papirtørk tørkes raskt overskuddet av 
limet på pilskaftet av. Tørk mens limet fortsatt er 
varmt og rennende.

FORSIKTIG: Ikke bruk varme direkte på 
pilskaftet (på noe tidspunkt) fordi det kan 
ødelegge karbonfibrene. Det endrer 
metallstrukturen av aluminium i det området som 
blir overopphetet. Pilspissen må heller ikke 
overopphetes, fordi det kan også føre til skade på 
pilskaftet.

3- Hold enden av pilspissen med fingrene. Ikke 
hold med tang, fordi det er da mulig å overopphete
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Forlenget aluminiumspilskaft

Hvis spissenden av et pilskaft er skadet, er det 
tilrådelig å kutte lengden for å passe inn en bit av et 
skaft i samme størrelse. Dette gjelder bare 
aluminiumspilskaft. Det er vanskelig å trekke ut 
pilen fra matten dersom pilspissen er større enn 
pilskaftet. Se bilde under.

Pilhyllen bør holdes i orden og repareres eller 
skiftes ut ved behov. Kontroller at limet fortsatt 
holder pilhyllen på plass. Se etter sprekker og 
slitasje på den delen av hyllen som stikker ut og 
holder pilen. Det er det første området som blir 
slitt. Pass på at den delen som pilen hviler på ikke 
har blitt bøyd nedover. Lær nybegynnere å passe på 
dette. Ikke la buehåndens pekefinger berøre 
pilskaftet når pilen ligger på hyllen.

11.4.3. Pilhyllen

Buestrengen er gjenstand for betydelig slitasje og 
bør sjekkes ofte. Se etter følgende:

Buestrengen  endrer  farge  eller  blir  frynsete.

Løse eller slakke kordeler mellom de taklede 
områdene.

Takling som blir løs eller ryker.

En buestreng med noen av disse karakteristikkene 
bør bli reparert eller byttet ut umiddelbart.

Utskifting av midttakling og nockmerker kan 
gjøres med jevne mellomrom for å forlenge 
levetiden til strengen. Slitt streng bør skiftes før 
brudd oppstår. Slitt midttakling bør byttes, og 
nockmerker kontrolleres for riktig høyde. Av og 
til bør strengen bli vokset lett. Ta av det 
overskytende. For at voksen skal trenge inn i 
strengen gni med fingrene dine eller et mykt skinn 
eller en kordel med Dacron. Ingen voks bør 
komme på ende- eller midttaklingen.

En nybegynnerbue bør bruke Dacron, andre 
materialer reduserer levetiden på strengen og buen 
betraktelig. Uansett materiale som brukes, vil den 
grunnleggende metoden for å lage en streng forbli 
den samme. Pass på at du velger riktig antall 
kordeler (tråder). Det finnes forskjellige streng-
apparatmodeller: sirkulære, firkantede, og 
rektangulære. Materialer og verktøy som trengs 
for å lage en streng er:

11.4.5. Lag din egen streng

Fjern voksoverskudd med en kordel-tråd 
FORSIKTIG: Ikke lag for mye 

friksjonsvarme, det kan ødelegge strengen
11.4.4. Buestrengen
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Bruk en av dine gamle stenger til
riktig lengdejustering på strengapparatet

En spole dacron
Takletråd, finnes i nylon eller monofilament 
Takleverktøy
Saks
2 merker, forskjellig farge
En linjal eller målebånd
2 stk ca 10 cm treplanker. Dette er ikke 
nødvendig på alle strengapparater.

Tålmodighet
Tid
Omsorg og forsiktighet
Viljen til å lage en god streng, selv om du 
må begynne forfra igjen og igjen ......

og

Har du allerede har en buestreng i riktig lengde, vil 
det være lettere å få den nye i riktig lengde på 
første forsøk. Hvis du ikke har en streng som er i 
riktig lengde, er det prosedyrer og målinger som 
vil bidra til å få laget en som er nær riktig lengde. 
Dette vil bli forklart senere.

Montering/klargjøring av strengapparatet

Sett strengapparatets trådbærere så de er på en rett 
linje, tvinn opp mellom 10 og 25 av de 
tvinningene som er på den gamle strengen. Så 
plasserer du den på apparatet og justerer slik at det 
ikke er noe slakk på strengen. Ha ikke strengen for 
stramt, dette vil ha effekt på lengden av den 
strengen som du nå skal lage.

Sett lengdejusteringen på apparatet til en lengde 
som er tre tommer (ca 7 cm) kortere enn lengden 
på buen. Dette målet kan variere avhengig av bue-
merke, men det vil gi deg nær ønsket lengde for 
påfølgende strengproduksjon.

Ta den gamle strengen av strengapparatet

Om du ikke har en streng med korrekt lengde

Om du har en streng med riktig lengde

Sett strengapparatets trådbærere slik at de danner 
en firkant. Knyt enden av strengmaterialet du skal 
bruke, til den ene trådbæreren, omlag 1 cm under 
sporet til kordeltråden. Så vinder du 
strengmaterialet ditt rundt alle fire trådbærerne, 
pass på at du vinder i samme retning og at du 
starter med den som er nærmest der du bandt fast. 
Hemmeligheten til en god, pålitelig streng ligger i 
lik spenning i alle kordelene du nå vinder på. Hvis 
spenningen ikke er lik i alle trådene, vil strengen 
ryke fordi trykket blir holdt av bare noen få 
kordeler. Siden nybegynnerbuene er under 25 Ibs, 
anbefaler vi å lage strenger av Dacron med åtte 
kordeler.

Hvis du lager en 8 tråds streng, gå rundt apparatet 
fire ganger. Hvis du lager en 10 tråds streng må du 
gå rundt fem ganger. Kontroller at du alltid 
avslutter på trådbæreren etter den du startet på. 
Dette gir en overlapping av strengmaterialet som 
festes automatiskt under taklingen.
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Vind strengmaterialet rundt trådbærerne

Start med taklingen over startområdet på strengen

Når korrekt lengde på øyetaklingen er nådd, 
snu på jiggen og fortsett taklingen

Lengden på strengøyetaklingen, 
bestemmes av bredden på lemmenLag det første strengøye i enden på apparatet på 

den siden som har strengmaterialoverlapping. Dette 
vil være fordelaktig og stopper endene fra å løsne 
under resten av strengproduksjonen. Løs start- og 
stoppendene (som er bundet ca 1 cm under sporet 
på trådbærerne) til kordeltråden først når du har 
taklet ferdig selve strengøyebiten. All takling må 
gjøres i samme retning, dette sikrer at takletråden 
ikke vil løsne når man tvinner strengen for aktiv 
bruk. Jeg foretrekker å spinne takletråden på fra 
høyre til venstre, da vil takletrådverktøyet komme 
mot meg fra under strengen. Hvis alle taklingene 
blir gjennomført på denne måten vil alle være i 
samme retning.

Lage strengøye

Hvor lang taklingen skal være før den formes til 
strengøye, avhenger av bredden på lemmen som 
strengen skal gli over når du strenger buen. For 
eksempel seks centimeter for strengøyet på nedre 
lem og åtte centimeter for den øvre lem. Mål på din 
gamle streng, om du har en.

Lengden på taklingen av strengøye

Å lage selve strengøye
Når riktig lengde på taklingen for strengøye er 
nådd, snus trådbærerne 90 grader og skyv på den 
taklede biten slik at det taklede område kan nås 
mellom trådbærerne. Enden som fortsatt er festet 
til takleverktøyet bør være ca 4 millimeter kortere 
enn der taklingen ble startet. Dette vil gi fire 
millimeter takleoverlapping og gir en fin 
sammenføying for strengøye.
Se illustrasjonen under.
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Den taklede lengden etter strengøye 

avhenger av recurvelengden på lemmen din

Forberede avslutning ved å lage en løkke

Takle tilbake gjennom løkken med fingrene

Dette også for å utjevne sidene på det taklede 
området og for å skalere det til ett tynt og sterkt 
taklet område som lett kan styres i sporet på 
buelemmenes ender.

Fortsett å takle den nå sluttede sløyfen i samme 
retning som før. Pass på at de to løse endene av 
kordelmaterialet blir gjemt inni den delen som det 
nå takles over. 

Takle til riktig lengde
Spinn taklingen på til du er innenfor 1 centimeter 
av ønsket lengde dvs. ca 10 eller 12 centimeter. 
Denne målingen avhenger av buelemmens recurv-
lengde. Hold takletråden stramt til strengen, trekk 
takleverktøyet ut fra strengen og kutt takletråden 
på ca 45-centimeters lengde for sluttføring av 
taklejobben.

Før enden på takletråden over strengen med 
venstre hånd omtrent 3 cm fra enden av der du 
stoppet taklingen og lag en løkke som du holder 
med fingrene på høyre hånd. Bruk venstre hånd 
og før takletrådenden til tommelen og 
pekefingeren på høyre hånd. Deretter holder du 
løkken stramt og bringer takletrådenden gjennom 
løkken under strengen og fører tråden over til 
venstre hånd igjen. Vikle på takletråden videre 
mot venstre.

Lage en avslutning på taklingen som fester 
taklingen godt

Videre føres takletrådenden over strengen med 
venstre hånd, for så å føre takletrådenden til 
tommelen og pekefingeren på høyre hånd, og 
bringer den inn i løkken og før den tilbake til 
venstre hånd. Repeter viklingen gjennom løkken 
og mot taklingen som allerede er gjort med 
takleverktøyet.

Takle tilbake mot strengøye



Oversatt  2013 Trenerhåndbok Nivå 1 Side 18 /11

Fasilitet for gruppeinstruksjon

Når høyre-taklesiden blir større, 
blir venstre-taklesiden mindre

Trekk takletrådenden under den manuelt taklede delen

Takle tilbake minst 1 cm og lås takletrådenden

Gjenta denne takletrådviklingen ca tolv ganger 
rundt kordelene eller om lag 1 centimeter. Plassér 
takletrådenden under løkken akkurat der du 
avsluttet med takleverktøyet, og lås den der ved å 
holde stramt på løkken.

Låsing av takletrådenden

Avslutte taklingen
Når takletrådenden er blitt sikret og løkken holdes 
stramt, vikles trådenden rundt strengen. Ved å 
gjøre dette vil den taklede delen på strengen bli 
lengre, og den delen som ble avviklet gjennom 
løkken vil bli kortere.

Når alle viklingene fra løkken er blitt viklet over til 
selve taklingen, fortsett å holde løkken stram og 
dra i trådenden til løkken er helt borte. Tommel på 
venstre hånd kan brukes, eller en blyant kan 
plasseres inni løkken for å opprettholde strekket, 
mens trådenden blir trukket gjennom. Når du 
trekker i trådenden kan tråden vri på seg og 
"knuten" du da får vil ikke kunne passere under det 
taklede området. For å hindre dette anbefales det å 
bruke tommel eller en blyant til å holde løkken 
"åpen" så hele takletrådenden går gjennom og kan 
strammes.

Trekk takletrådenden gjennom
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Detaljert ende på den taklede delen

Kutt av takletrådenden

Tvinning av strengen gjør taklingen strammere

Når takletrådenden er trukket gjennom og 
taklingen er fin og stram, skal takletrådenden 
kuttes av. For å gjøre dette legges en skarp kniv 
flatt på taklingsdelen som nettopp har blitt viklet 
på og forsiktig kuttes tråden av. Vær forsiktig så 
du ikke kutter i selve strengen.

Takletrådenden kuttes av

Når den første enden av strengen er fullstendig 
ferdig, er det den andre enden på strengaparatet 
sin tur. Gjør nøyaktig det samme i denne enden. 
Husk at det øverste strengøye må være stort nok 
til å kunne gli nedover lemmen når du skal bruke 
en bueoppspenner. Ved å takle begge endene på 
samme måte, vil taklingen være korrekt og det 
taklede område blir strammet når strengen tvinnes 
før den festes på buen.

Lag strengøye i andre enden på strengen

Når begge strengøynene er fullført, skal strengen 
monteres på buen, slik at midt-taklingen kan 
lages. For å gjøre dette: plassér det øvre streng-
øye på topplemmen og skyv den nedover lemmen 
ca 10 centimeter. Ta tak i strengøye for nedre lem 
og tvinn den 10 til 20 omdreininger (pass på at 
tvinningen blir gjort i riktig retning, ellers vil 
endetaklingene løsne).

Tvinn strengen i riktig retning

Retningen på tvinningen som vises på bilde over 
er korrekt retning ut i fra retning av taklingen 
forklart i dette dokumentet.

Hvis strengen tvinnes i den motsatte retning, vil 
taklingen eventuelt løsne og kan bevege seg under 
bruk. Alle de tre taklede områdene må være viklet 
på strengen i samme retning.

Takletrådens 
retning

Takletrådens 
retning

Takletrådens 
retning

Takletrådens 
retning

Takletrådens 
retning

Takletrådens 
retning

Takletrådens 
retning

Takletrådens 
retning

Takletrådens 
retning

Korrekt
retning 

Ikke korrektKorrekt

Tvinne 
retning

Tvinne Tvinne 
retning

Noen vinder takletråden i en annen retning enn 
forklart her. Disse tre diagrammer kan hjelpe med 
å bestemme retningen strengen skal være tvinnet 
for å stoppe takletråden fra å løsne under bruk.

Tvinn strengen i den retningen som gjør taklingen på 
strengen fastere, om du tvinner strengen feil vei vil 

taklingen løsne under bruk
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Måling av strenghøyde

Lokaliser hvor midt-taklingen vil bli på strengen 
og sett startposisjon for taklingen

Trykk på strengen for å sjekke om taklingen 
har en god diameter for nocken

Få korrekt strenghøyde
Hvis den nye strengen ikke har riktig lengde for en 
gitt strenghøyde, kan dette justeres ved å tvinne 
flere omdreininger på strengen, eller redusere 
antallet omdreininger som er gjort på strengen. 
Desto fler tvinninger, jo høyere blir strenghøyden, 
og desto mindre tvinninger jo lavere blir 
strenghøyden. Minste anbefalte tvinninger er 1 
omdreining for hver 7,5 centimeter (3 tommer) 
med streng, og det er ingen øvre. Så en 70" bue 
anbefales 23 tvinn på strengen som minimum.

Midt-takling
Når den ønskede strenghøyden er oppnådd kan 
midt-taklingen lages. Velg et takletrådmateriale 
med en diameter som møter kravtykkelsen i 
forhold til nockene du bruker. Dette vil spare deg 
for å måtte bygge opp nockingområdet til en god 
tilpasning for nocken, eller motsatt, måtte bytte 
takletråd fordi nocken sitter for hardt fast. Start 
midt-taklingen i en høyde som ønsket over 
nockmerke posisjonen. Normalt sett vil 6,5 cm 
være godt nok. Taklingen skal vikles på i samme 
rettning som ende-taklingen ble gjort, dvs. fra 
høyre til venstre og skyv takletrådverktøyet over 
strengen og bort fra deg.

Midt-taklingens anbefalte lengde
Når det gjenstår cirka 1 centimeter av ønsket 
lengde, anbefalt lengde for nybegynner er cirka 16 
centimeter (denne lengden avhenger av 
enkeltpersoners preferanse), så startes den 
avsluttende takletrådseansen på akkurat samme 
måte som du gjorde på øvre og nedre del av 
strengen (ende-taklingen). Husk at takletråden gir 
beskyttelse til selve strengen som kan få kontakt 
med armbeskytter når du skyter, denne kontakten 
sliter mye på strengen. Det har også betydning for 
finjusteringen av buen. Desto lettere strengen er jo 
raskere vil strengen bevege seg og desto tyngre 
strengen er jo saktere vil strengen bevege seg. 
Forskjellig lengder og vekt på midt-taklingen kan 
benyttes til finjustering av buen.

Etter å ha viklet på noen centimeter, hold buen 
horisontalt og plasser en pil på strengen slik at den 
henger rett ned. Hvis midt-taklingen har en god 
passform, skal pilen falle av når du gir strengen et 
lett trykk med en finger.

Det er svært viktig å ha en god passform mellom 
pilens nock og midt-taklingen. Noen ganger må et 
nockpunkt utvides for å sikre en forsvarlig nock- 
tilpassing, spesielt når tynne strenger brukes på 
lette buer. Dette kan oppnås ved å legge til et lag 
av meget tynn takling, eller du kan bruke tanntråd. 
Gjør dette eventuelt over hele området for 
nockpunktet, omtrent 2 cm langt. Litt fjærlim kan 
tørkes på dette området til slutt, men ikke bruk for 
mye. Dette kan gjøre strengen stiv på dette 
punktet. Den beste måten er å legge noen tråder 
av Dacron under selve midt-taklingen når du lager 
strengen. Disse ekstra trådene må holdes strukket, 
så du kan takle over dem.
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For tykk takletråd

For tynn midt-takling

Takle ned midt-taklingen

Avslutningen på midt-taklingen gjøres med 
vikling av takletråden over strengen og tilbake 

mot det ferdige området

Trekk takletrådenden under det 
taklede området

Nocken for løs

Nockmerkeområde bygd opp 
med tanntråd eller lignende

Hvis nocken sitter for hardt fast, kan en tynnere 
takletråd bli brukt, og nocken vil sitte løsere.

Bruk tynnere takletråd

Det er vanligvis lettere å starte taklingen til høyre 
og jobbe seg mot venstre, da vil du få takle 
verktøyet mot deg undenfra strengen.

Når det gjenstår cirka 10 millimeter av ønsket 
lengde, trekk takleverktøyet ca 30 centimeter ut 
fra strengen og lag en løkke og vikle opp 
takletrådenden tilbake mot det ferdig taklede 
området gjennom løkken du nettopp lagde. Denne 
vindingen trenger ikke å være tett, men vindingen 
må være viklet rundt strengen i samme retning 
som taklingen ble gjort. Sørg for at løkken alltid 
holdes stram ellers vil taklingen på høyre side av 
løkken bli løs, noe som vil føre til et problem når 
strengen senere blir brukt.

Når du har viklet takletråden bakover cirka 10 
millimeter, ta takletråden og hold den fast under 
det ferdig taklede området med tommel og 
pekefinger på høyre hånd. Ta tak i løkken og vind 
løkken rundt strengen fra høyre mot venstre. 
Fortsett vindingen ved å dreie den høyre siden av 
løkken mot deg fra undersiden av strengen (i 
samme retning som takleverktøyet ble brukt 
tidligere). Etter hvert som dette blir gjort vil 
vindingene på venstre side av løkken bli kortere. 

Når alle viklingene på venstre side av løkken er 
overført til høyre side, hold løkken stram. Reduser 
tvinnspenningene i takletråden ved å holde en 
blyant i løkken og hold et lite press på takletråden. 
Deretter trekker du i takletrådenden til hele løkken 
er borte, pass på at det er litt press på løkken helt 
til den er borte.
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Strengvinkel

Kutt takletrådenden og strengen er ferdig

Håndlaget nockpunkt

En annen måte å utjevne strengen på

Når dette punktet er nådd, kutt av takletrådenden 
med en skarp kniv.

Mål strenghøyden og fastsett nockpunktet.

Før strengen tilsettes voks, sett strenghøyden tre 
millimeter høyere enn den fastsatte slutthøyden. 
Dette fordi voksen vil øke strenglengden litt,  og 
dermed senkes strenghøyden. Ta et stykke lær, 
brett det rundt strengen og gni opp og ned på hele 
strengen. De fleste strengmaterialer trenger ikke 
påføres ekstra voks før gjennomføringen av denne 
oppgaven, men hvis strengmaterialet er uvokset er 
det anbefalt noen få gnidninger med litt bivoks på 
strengen før den blir gnidd på med et stykke lær.

Påføring av strengvoks

Den korrekte høyden på nockpunktet avhenger av 
mange ting. Et foreslått startpunkt er å ha 
nockpunktet opprettet med bunnen av nocken 
cirka 1 cm høyere enn det punktet som utgjør 90 
graders vinkel med strengen.

11.4.6. Nockpunktet

Nockpunktet kan lages på to måter. Det ene er 
ferdige ringer i messing, disse krever en 
spesialtang for å bli festet riktig.
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Justering av strenghøyde

En annen metode er å bruke vanlig takletråd med 
litt fjæringslim for å lage en liten ring rundt 
strengens takling. Denne knuten skal være fast og 
ensartet. Legg et tynt lag med lim over hele 
knuten og la det tørke. Knutene skal være over og 
under pilens nock.

 .Når det er skutt 30 piler, sjekk og juster 
strenghøyden igjen. Mest sannsynlig har den 
blitt lavere.

Juster på nockpunktet om nødvendig.

11.5. Utstyrsanskaffelse
Etterfølgende er bare generelle anbefalinger som 
kan brukes når en skal tenke på anskaffelse av 
utstyr til gruppeundervisning.

-..Konsultér en med erfaring fra feltet for å 
sikre at du kjøper fornuftig;
-..Oppretthold ensartethet av buetype. Dette 
gjør  sitt til mer effektiv og enklere kontroll på 
materialer samt deler ved reparasjoner;
 ..En bue som er noen tommer lengre er mer 
ønskelig og brukbar, enn en som er for kort. En 
kort bue er vanligvis vanskeligere å bruke og 
kan fort bli "vokst" fra;
   Buer med et langt siktevindu er ønskelig;
   Recurvebue er lettere å dra opp enn en rett-
bue (langbue);
  Følg buelengde/draglengde-tabellen når det 
skal kjøpes en ny bue;
 .Kjøp eller lag reservestrenger for å sikre 
korrekt lengde ved reparasjon;
   Anskaff minst 20% venstrehendt utstyr;
 Ha minst 1 beskytter-sett pr. bue (tab, 
fingerslynge, armbeskytter). Ha noen 
forskjellige størrelser (liten, middels, stor). 

   Om din klubb ikke har råd til flere lengder 
av piler, kjøp en mengde ukappede piler på 
30" lengde.  

-..Oppfordre bueskytterne til å kjøpe en tab, 
en armbeskytter, og noen piler så snart som 
mulig. Dette er ganske rimelig og skytterne 
har sine egne.

 Vær sikker på at compoundbuer har 
gjennomsnittlig draglengde og at toppvekten 
er lett nok for en gjennomsnittlige bueskytter;

-..Kjøp piler i bulk og monter pilene selv. 
Bruk farget tape til å dele dem inn i sett. Når 
piler går i stykker, vil nytt sett enkelt 
opprettes;

   Kjøp reservenocker og fjærer og vær sikker 
på at det er riktig størrelse og farge for senere 
reparasjoner;

  Ha flere sett med piler i forskjellig lengde 
til hver bue;

   Kjøp 6 piler til hvert sett, da finnes nok piler 
selv om noen er til reparasjon;

Like piler gruppérer best;

-..Noen venstrehåndstabber vil være 
nødvendig. En tab er lett å miste eller den blir 
utslitt. Dette er ikke dyrt, så sørg for å ha god 
tilgang for hånden. Oppfordre skytterne til å 
kjøpe sin egen tab;
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WA Offisielle terminliste

Terminlisten til WA er tilgjengelig på:  

http://www.worldarchery.org/en-us/calendar/events.aspx

Det er opp til ditt Nasjonale Bueskytter forbund å oppdatere terminlisten. 
World Archery´s regler sier at et stevne skal meldes til World Archery 
kontoret minst én måned før den første dagen av arrangementet. 
Medlemsforeninger kan overholde denne regelen ved å innmelde stevner 
til NBF som registrerer arrangementene direkte på WA´s nettside. Et 
regnearkformat er tilgjengelig for nedlasting slik at flere stevner kan 
registreres samtidig.
WA har gitt hvert medlemsland brukernavn og passord for 
innlogging. Innlogging og nedlastingsdokumenter finnes på: 
http://www.worldarchery.org/en-us/calendar/upload.aspx
Forbundmedlemmer som mister/trenger brukernavn og passord kan ta 
kontakt med World Archery, som da utsteder nytt.

Annen relevant informasjon kan 
finnes på Norges 
Buekskytterforbunds hjemmeside: 
www.bueskyting.no og 
internasjonalt på World Archery 
sin hjemmeside:

http://www.worldarchery.org/en-us/home.aspx
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Kapittel 12

12.2 Typer av funksjonshemming
Det er mange mennesker med nedsatt 
funksjonsevne av forskjellig grad og kategori rundt 
om i verden, og nesten alle er i stand til å drive med 
bueskyting. Disse kan deles inn i fire hoved 
grupper.

Begrenset eller ingen bruk av armer. Se 12.3
Stående, med noen balanseproblemer. Se 12.4

Kommunikasjonshemming. Se 12.9
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Bueskytter med funksjonshemming

12.1 Introduksjon
En skikkelig innsats bør gjøres for å introdusere 
bueskyting til folk med en hvilken som helst type 
funksjonshemming. Denne aktiviteten tillater dem å 
prestere på lik linje med funksjonsfriske. Hver og 
en har en rett til å nyte denne sporten og som trener 
bør du gjøre ditt beste for å hjelpe dem.
Bueskyting, som er en rekreasjons- og konkurranse-
aktivitet, tilbyr utmerkede muligheter for en fysisk 
utfordret og en funksjonsfrisk til å delta på lik linje. 
Effekten i bueskyting kan oppleves enkelt og godt 
for dem med fysiske grenser i sin nedre del av 
kroppen. De med fysiske grenser i overkroppen fikk 
bedre muligheter når compoundbuen ankom. Det er 
en rekke spesialiserte hjelpemidler tilgjengelig for 
en fysisk utfordret bueskytter. Personer med andre 
typer uførhet, som syn og/eller hørselskader, har 
også gode muligheter til å nyte bueskyttersporten.
Ikke vær redd for å snakke med en bueskytter om 
en funksjonshemming. Han/hun er den beste til å 
informere deg om eventuell begrensning i 
bevegelse, som kan påvirke måten du må undervise 
på. Hvis funksjonshemmingen inkluderer problemer 
med å kommunisere, så vil det nesten helt sikkert 
være en ledsager som kan tolke. Hvis du er 
bekymret for eventuelle medisinske problemer, bør 
du ta kontakt med noen med medisinsk utdanning. 
Du må kanskje justere på utstyret eller 
bueskytingsteknikken for tilpasning til den aktuelle 
personen du trener.
Det anbefales at du bruker tid på å snakke med en 
potensiell bueskytter, for å finne ut så mye du kan 
om den enkeltes situasjon. Det kan være for 
eksempel at bestemte betingelser gjør personen 
veldig fort trett, og leksjoner må være kortere enn 
normalt.
Det er mange forskjellige grunner til at personer 
starter med bueskyting. Det kan på et tidlig stadium 
være nyttig å finne ut hva bueskytteren ønsker med 
idretten. Noen vil kanskje bare ha det gøy og nyte 
bueskyting. Eller kanskje personen har ambisjoner 
om å bli virkelig god og har ønske om å bli tatt ut 
på landslaget for å representere ved f.eks. 
paralympiske leker eller lignende. Da må treneren 
være klar over de regler som regulerer disse 
konkurranser. Disse er beskrevet under punkt 12.12.

Fysiske funksjonshemminger.
Sensoriske funksjonshemminger.
Psykiske funksjonshemminger.
Ulike sykdommer.

Innenfor hver av disse kategoriene vil det være et 
stort spekter av funksjonshemminger. Trener må 
nødvendigvis ikke vite alt om dette, men det vil 
være lettere om trener vet litt da det blir enklere å se 
hvordan en bueskytter skyter og hjelp er lettere å gi. 
Følgende kategorier kan brukes.

Synshemming. Se 12.5
Psykisk utviklingshemming. Se 12.6 
Skyting fra rullestol. Se 12.7
Skyting fra vanlig stol eller krakk. Se 12.8

Kombinasjon av flere funksjonshemminger. 
Se 12.10

12.3 Skytter med begrenset bruk av armer

12.3.1 Buearmen
12.3.1.1 Hvis buearm er amputert kan skytter være 
utstyrt med protese, med påmontert anordning for 
holding av buen. Han/hun kan også ha protese som 
brukes til daglige oppgaver, og som lett kan 
omgjøres for formålet. Alternativt kan skytter lære 
å holde buen med den andre armen - se 12.3.2.1

12.3.1.2 Om buearmen er veldig svak så skytteren 
ikke har nok grep i fingrene, kan buen være 
fastspent til hånden. Denne surringen må være 
veldig stram for å holde buen i riktig stilling, men 
må følges godt med og sjekkes ofte slik at ikke 
blodstrømmen til fingrene stoppes.

12.3.1.3 Hvis buearm er svak, slik at skytter ikke 
kan holde buearmen rettet mot målet, kan en 
albueskinne brukes.



12.4 Stående med noen balanseproblemer

12.5.1 Posisjon på skytelinjen

Det er to hovedmåter å sikte på og langt vanligst er 
den taktile (går på følelse) enheten.
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12.3.2 Dragarmen.
12.3.2.1 Hvis dragarmen er amputert kan en protese  
monteres, som i 12.3.1.1 Protesen må da ha en krok 
påmontert for å kunne holde rundt strengen, og 
skytteren vrir da på armen for å få løsnet kroken fra 
strengen. Alternativt kan bueskytter spenne buen 
med sine tenner. En rekke skyttere gjør det. En 
lærbit festes til strengen på hver side av 
nockpunktet, på en lignende måte som en "D-loop" 
er festet på en compoundbue. Bueskytter biter i 
læret for å spenne buen og åpner munnen for å 
slippe strengen. En slik "tab" må kontrolleres ofte 
da dem biter den i stykker etter hvert.

12.3.2.2 Hvis dragarmen er svak, slik at det ikke er 
nok grep i fingrene, er en metode brukt i mange år 
å surre fast en krok i hånden. Denne metoden er 
nyttig. Skytter bruker kroken for å spenne buen og 
slipper strengen med en vridende bevegelse på 
armen. Mange bueskyttere foretrekker å bruke en 
release slik som compoundskyttere bruker. Dersom 
skytter ikke har kraft nok i fingrene til å løse den 
ut, kan hjelpemiddel monteres på utløseren, slik at 
man kan bruke hake/kjeve for å løse den ut.

12.3.3
Avhengig av hvilken arm som er berørt, kan det 
være gunstig å foreslå at bueskytter bruker venstre 
bue i stede for høyrebue (eller motsatt) selv om 
skytters dominante øye kanskje ikke blir brukt.

Balanseproblemer hos en stående skytter kan ha et 
ukjent antall årsaker. For eksempel kan det ene 
benet være lengere enn det andre; polio, kunstig 
ben, etc. Det er en rekke løsninger på dette. 
Bueskytter kan  ha en sko som er bygget opp for å 
kompensere for en forskjell i benlengden. Hvis ikke 
kan treneren sette en kloss av tre eller lignende 
under det korteste benet for å skape en god oppreist 
holdning. Dersom skytters balanse er svært dårlig 
slik at det er et sikkerhetsproblem, er det verdt å 
foreslå at det skytes fra en stol eller en krakk 
plassert på skytelinjen. 

Som med alle de andre kategoriene, dekker dette et 
bredt spekter av mennesker. Noen vil ha 
tilstekkelig syn, og kan skyte på samme måte som 
fullbefarende skyttere. Men noen vil kanskje ikke 
ha syn i det hele tatt, og denne delen av boken er 
primært opptatt av sistnevnte. Snakk med dem for 
å finne ut om de var blinde fra fødselen av eller 
mistet synet på et senere tidspunkt. Dette vil gjøre 
en forskjell på måten de oppfatter verden. Noen 
som aldri har vært i stand til å se, vet kanskje ikke 
hva "rød" er. La bueskytteren ta og føle på alt 
utstyr, slik at de kan danne seg et mentalt bilde av 
hvordan det "ser ut".
Dette må alltid være en én til én sesjon; 
Sikkerheten er det viktigste både for skytter, trener 
og andre bueskyttere. Svært ofte kan innledende 
skudd gjøres med "hands-off"-prinsippet, med 
tillatelse fra bueskytter. Jobb med dem, dra 
strengen med dem, slipp strengen med dem, og 
veiled buehånden deres. La dem få følelsen av 
skyting. Ofte blir det spurt om hva slags glede som 
oppnås med bueskyting for en blind person. 
Faktisk kan skytter utvikle evnen til å vite 
nøyaktig hvor pilen treffer ut i fra lyden, noe som 
alle oss andre ser. Det er helt klart ulik lyd når 
pilen treffer det gule, eller det hvite.

Fullbefarende bueskyttere er i stand til å se, for å 
plassere seg i den samme posisjon på linjen. 
Synshemmede skyttere trenger noe som de kan 
føle. Et par hestesko festet til bakken med f.eks. 
teltplugger utendørs og tape inne eller en "ramme" 
vil gjøre dem i stand til å plassere sine føtter inni 
dem og dermed være i samme posisjon når de på 
nytt kommer tilbake på skytelinjen.

Et svært grunnleggende taktilt sikte vil være noe 
sånt som et kamerastativ med justerbart håndtak, i 
en posisjon slik at det oppnås et trykk mot knokene 
på buehånden. En plastbeholder fylt med vann 
hengende fra senteret inni stativet gir stabilitet, så 
stativet ikke velter. Oppfinnsomheten til treneren 
kan nå ta over, slik at forbedringer på denne 
anordningen blir tilrettelagt den enkelte utøver. 
Det viktigste er at kontakten som ønskes oppnådd 
på buehånden, er tilfredsstillende.

12.5 Skytter med synshemming

12.5.2.1 Taktilt sikte

12.5.2 Sikting



12.5.3 Assistanse

12.5.4 Scoring
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Taktil sikteanordning for en høyrehendt bueskytter

Hjelperen setter små pinner i en miniatyr av skiven i 
skumgummi, en slik håndholdt skiveetterligning gjør 

det mulig for skytter å kunne føle hvor på skiven 
pilene har truffet.

Alle synshemmede bueskyttere som bruker taktile 
sikter, må ha en assistent til å fortelle dem hvor 
pilene treffer, slik at siktet kan justeres. Etter endt 
runde skal asisstenten veilede skytter tilbake til 
venteområdet, for så å gå for å score og hente 
pilene.

Et stykke skumgummi kuttet i en sirkel, kan lages 
for å simulere målskiven for scoring. Rundhodete 
pinner kan skyves inn i denne i posisjoner hvor 
pilene har truffet, og dette kan taes med tilbake til 
skytter slik at han/hun kan føle hvor pilene har 
truffet. Det frarådes at skytter går selv til matta, da 
han/hun kan snuble i piler som ligger på bakken 
eller skade seg på pilene som står i matta. 
Imidlertid bør skytter få gå fra skytelinjen til 
matta før selve skytingen starter, for å ta og føle 
på denne matta og dermed kunne danne seg et 
mentalt situasjonsbilde.

Denne anordningen bestemmer retning og høyde 
for buens plassering i luften, og derav hvor pilen 
vil lande etter at strengen er sluppet. Det er viktig 
å huske når du justerer siktehjelpemiddelet, at det 
skal justeres motsatt av hva en ville gjort med et 
sikte påmontert buen. Avanserte versjoner av 
denne typen er brukt mer av de erfarne skytterne. 
Ytterligere råd kan søkes hos; 
International Blind Sport association (IBSA), 
Norges Blindeforbund, Norges Idrettsforbund 
(NIF) eller Norges Bueskytterforbund (NBF).



12.6 Skytter med psykisk funksjonshemming

Kort minne, glemsomhet 
Frustrasjonsagerende 
Ekstrem følelsesagerende

Meget stor tålmodighet må utvises og trener må 
gjenta instruksjoner mange ganger. Vedkommende 
er sannsynligvis også meget impulsiv og kan da:

12.7 Bueskytter i rullestol

12.7.1 Rullestolens plassering

Kontollér at skytteren har satt på bremsene til 
rullestolen. Utendørs kan bakken være meget ujevn 
og stolen kan da begynne å rulle. Prøv alltid å 
sørge for at bueskytteren har alle fire hjulene i 
kontakt med bakken, slik at stolen er stabil.

12.7.2 Sitteposisjonen til bueskytter
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Rullestolens plassering på skytelinjen

Eksta plass må tilregnes en rullestol på skytelinjen.

Bueskytter fastspent til rullestolen.

Dette er igjen en meget bred gruppe. Du må selv 
vurdere deres evner på individuell basis. Finn de 
beste løsningene for hva som bør og kan gjøres. 
Utviklingshemmede bueskyttere vil mest 
sannsynlig kreve individuell oppmerksomhet 100% 
av tiden. Om du er den eneste treneren i klubben 
din, kan det kreve at bueskytterens foreldre eller 
annen frivillig trent person må være assistent og se 
etter denne personen. Hvis ikke dette er mulig, vil 
du rett og slett ikke være i stand til å tillate deg den 
luksus å trene denne skytteren. Husk at du kan ikke 
la denne ene personen få forstyrre andre 
bueskyttere, direkte eller indirekte. Men dersom 
vedkommende er i stand til å akseptere og utføre 
instruksjoner fullt ut er det ingen grunn til å 
ekskludere personen. Men sikkerheten må alltid 
komme først. Psykisk utviklingshemmede kan ha 
fysiske funksjonshemninger i tilegg. som kan gi 
tilleggsproblematikk, som for eksempel:

I ekstreme tilfeller kan det være nødvendig å 
utelukke personen fra treningen av 
sikkerhetsmessige årsaker.

- Snu seg rundt på skytelinjen med bue i 
fullt drag.

Rullestolen bør plasseres slik at skuldrene til 
bueskytter er i samme retning mot målet som hos 
en stående bueskytter. Akkurat som en stående 
skytters fotstilling kan være 90 grader mot målet, 
kan stolen vinkles 90 grader mot målet hvis 
treneren mener dette er mer fordelaktig. 

Vær ekstra oppmerksom på at det opprettholdes en 
lik sittestilling i stolen fra gang til gang. Sittendes 
balanse varierer betydelig hos rullestolbrukere. De 
med svært dårlig balanse vil dra nytte av ett bryst- 
eller hoftebelte for å få den ekstra støtten som 
kreves for å få spent opp buen. Selv de med bedre 
balanse kan ønske å bruke et bryst- eller 
hoftebelte. Når selvtillit er bygget opp vil de 
kanskje fjerne det igjen, fordi dette er nytt og 
usikkert for utøver.

- Løpe til målskiven før signal er gitt.



Som rullestolskytter kan det kreves en kortere 
bue enn vanlig, fordi han/hun er nærmere bakken. 
Når buen faller fremover i slippet kan lemmene 
treffe hjulet på stolen. Det kan festes en form for 
polstring på hjulet om nødvendig for å hindre 
bueutstyrsskade.
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Skader på buens lemmer forhindres ved å fore 
hjulene på stolen.

Strenging av buen fra en rullestol.

Treneren må hjelpe bueskytteren å finne 
noen referansepunkter på rullestolen.

12

3

De som får alvorlige kramper i bena vil gjerne ha 
bena sine fastspent. Stolryggen skal ikke rekke 
lenger opp enn til like under skulderbladene, slik 
at muskelbevegelsen ved opptrekk av buen ikke 
begrenses. Det er viktig at bueskytteren finner en 
komfortabel sittestilling, noe som gir god støtte og 
gir mulighet til å posisjonere seg akkurat likt i 
stolen for hvert skudd. Det kan hjelpe om trener 
hjelper bueskytteren til å finne noen faste 
referansepunkter og lærer han/henne å sjekke 
posisjonen opp mot disse reransepunktene.

Bueskytteren vil ha en tendens til å lene seg bort 
fra målet for å kompensere mangelen på balanse 
under skyting. Du må følge med slik at dette ikke 
skjer, spesielt når bueskytteren blir trett. Denne 
feilen kan også føre til ytterligere problemer med 
strengklaring mot brystet og rullestolen. 
Bueskytteren kan oppnå mer stabilitet ved å lene 
seg tilbake mot ryggen i stolen. 

12.7.3 Utstyr



12.7.4 Strenging av buen
Mange bueskyttere i rullestol  strenger sine egne 
buer. Dette gjøres vanligvis ved å sette 
bueoppstrammeren på buen og deretter legge den 
rundt baksiden av stolen. Bueskytteren kan deretter 
presse frem buens midtstykke for å få spenning i 
den og dermed kunne sette på strengen.

I de fleste tilfeller er dette det samme som for 
fullbefarne skyttere, men ofte vil opptrekket 
begynne høyere på grunn av skytters sittende 
posisjon. Andre modifikasjoner vil bare være 
nødvendig dersom bueskytteren i tillegg har 
problemer med hender eller armer. Se 12.3

Innendørs vil bueskyttere med rullestol ofte velge 
å være med frem til skiven for å score og hente 
pilene selv. Selv om de ofte kan ha problemer med 
å trekke ut pilene i den høyere delen av målet. 
Utendørs kan det være vanskeligere å skyve stolen 
over ujevn grassbakke o.l. så de trenger noen for å 
score og hente piler. Dette gjøres vanligvis av de 
andre på samme skive. Ved internasjonale 
konkurranser blir dette gjort av treneren.

Tilstrekkelig strengfrigang er en vanskelighet som 
kan oppleves av en bueskytter med rullestol. 
Spesielt problematisk blir det når det skytes på 
kortere avstand. Vanskeligst er frigangen for 
strengen mot deler av stolen som er nærmest målet, 
da i særdeleshet hjulet.

Følgende trinn kan være til hjelp for dette:

12.7.7.1 Fjern stolens armstøtte under skyting.

12.7.7.2 Fjern håndrimmen fra hjulet på målsiden 
eller erstatt hjulet med et uten håndrim (dette 
reservehjulet kan være spesialhjul for bueskyting).

12.7.7.3 Skrå hjulene litt. De fleste  rullestolbrukere 
vet hvordan dette kan gjøres på deres stol.

12.7.7.4 Plasser en 13 mm bordbit under puten på 
stolen for å heve bueskytteren litt.

12.7.7.5 Få bueskytteren til å sitte nærmere kanten 
på stolen mot mattas side av stolen. Sørg for at han/
hun beveger hele kroppen og ikke bare bøyer seg 
mot matta.

Bueskytteren må få noe støtte fra ryggen på stolen 
hvis balansen er dårlig. Det er bedre om det er en 
liten slakk i stoffet på stolryggen i stedet for at den 
er meget stram. Høyden må være tilstrekkelig for å 
gi skytteren god støtte, men ikke så høy at det 
begrenser bevegelsen i skulderbladene. 
Bueskytteren skal ikke, i henhold til internasjonalt 
regelverk, kunne støtte buearmen til stolryggen 
eller armstøtten.

Prøv å snakke med bueskytter i hans/hennes 
øyehøyde, ikke ovenfra ned. Diskuter endringer du 
ønsker å gjøre på stolens posisjon og la skytteren 
endre posisjonen selv, hvis mulig. Husk at i 
henhold til internasjonale regler har bueskytter i 
rullestol med svært liten fingerferdighet (for 
eksempel tetraplegics) lov til å ha en assistent til 
nocking av sine piler og justering av siktet. Så det 
er greit at du gjør dette, hvis bueskytteren ønsker 
det.
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Strengfrigang er ofte et problem for en rullestolskytter

12.7.5 Skytingen

12.7.6 Scoring og pilhenting
12.7.8 Stolryggen

12.7.7 Strengfrigang
12.7.9 Noen punkter å huske



12.8 Bueskyting fra vanlig stol eller krakk

Bueskyttere i denne kategorien vil sannsynligvis 
også ha mer stabilitet enn bueskyttere i rullestol 
ettersom de har føttene på bakken, noe som også 
vil gi dem en mye fastere gulv/bakke- kontakt. De 
vil også slippe å justere stolen/krakken hele tiden 
fordi sitteplassen kan stå stille selv om skytter 
beveger seg rundt.Hovedformålet med stol/krakk 
er å gi bueskytteren den støtte og stabilitet som 
personen mangler når han/hun står på bena uten 
noen form for støtte (de fleste trenger en stokk 
eller krykke for å være i stand til å gå). 
Bueskytteren bør plasseres på stolen/krakken slik 
at det etterlignes en stående skytter i den grad det 
er mulig. Høyden på stolen/krakken er viktig og 
bør høydejusteres med hjelp fra en fysioterapeut 
for å sikre riktig høyde og dermed forebygge 
ytterligere belastningsskade på rygg. Det er stor 
sannsynlighet for at skytteren ikke trenger noe 
støtte fra en stolrygg (i motsettning til en 
rullestolbruker) og kan mest sannsynlig trenes på 
samme måte som en funksjonfrisk skytter. I følge 
internasjonale regler får skyttere på stol/krakk 
ikke lene seg mot stolryggen.

12.9 Bueskytter med 
kommunikasjonsproblem

Denne kategorien bueskyttere kan skyte på 
akkurat samme måte som fullbefarne bueskyttere. 
Men treneren er nødt til å endre på sine metoder i 
undervisningen for å kunne kommunisere 
effektivt.

12.9.1 Hørselhemmet bueskytter 
Undervisning må tilrettelegges i forskjellig grad, 
avhengig av alvorlighetsgraden i denne 
kategorien. Enkle steg er for eksempel:
Hvis bueskytteren leser på munnen, sørg for at du 
har ansiktet ditt vendt mot skytter når du gir 
instruksjoner slik at han/hun kan se leppene dine.
Hvis verbal kommunikasjon ikke er mulig, kan 
det være nødvendig å skrive ned hva du ønsker å 
si, støttet opp av bevegelser.
Det er veldig viktig av sikkerhetsmessige årsaker 
at skytteren er i stand til å vite når det er trygt å 
skyte og/eller hente piler. Vanlig lydsignal som 
vanligvis blir gitt, er ikke hensiktsmessig. Det kan 
være nødvendig med lys, men det viktigste er at 
trener følger godt med.

Som oftes henger tale og hørsel sammen. Om 
kommunikasjon blir veldig vanskelig bør kanskje 
en tolk eller annen relevant assistent anskaffes. 
Sikkerheten må være ivaretatt hele tiden.

12.10 Bueskytter med en kombinasjon av 
nedsatt funksjonsevne

En funksjonshemmet har ofte en kombinasjon av 
flere funksjonshemminger som beskrevet over. 
For eksempel vil tetraplegics være en 
tileggsbegrensning for en rullestolbruker, da de vil 
ha nedsatt funksjon i hender og armer. I slike 
tilfelle må du kanskje referere til mer enn ett av de 
ovennevnte punktene.

12.11 Andre medisinske problemer

Selv om mange medisinske tilstander ikke strengt 
tatt klassifiseres som en funksjonshemming, er det 
en rekke medisinske tilstander som en bueskytter 
kan ha, og som trener bør ta hensyn til. Tilstander 
som astma, epilepsi, hemofili, revmatisme o.s.v. 
kan alle påvirke bueskyttere i forskjellig grad. Det 
er viktig at du har snakket med han/henne før 
oppstart og er oppmerksom på dette. Kanskje du 
må ta kontakt med noen med medisinsk bakgrunn 
slik at du er i stand til å handle riktig om en 
situasjon oppstår, (for eksempel hvis en av dine 
bueskyttere får et epileptisk anfall, hva skal du da 
gjøre?).

12.12 Internasjonale regler

Regler blir stadig endret så sjekk World Archery 
og den internasjonal paralympiske komité sine 
nettsider regelmessig for regeloppdateringer. 
Nedenfor er en oppsummering av noen av de 
delene som kan være av interesse og som kan 
endre treneraktiviten. Om trener har en bueskytter 
som er god nok til å bli valgt ut for å representere 
hans/hennes land, ta kontakt med Norges 
Bueskytterforbund (NBF) for ytterligere 
informasjon.
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12.9.2 Talehemmede bueskyttere



For at bueskyttere skal få skyte mot andre med 
lignende funksjonshemminger, er bueskyttere 
gruppert i klasser med separate avdelinger for 
menn og kvinner. Det finnes også en minimal 
uførhetsregel. Internasjonal klassifisering brukes 
for å sikre at bueskyttere er plassert i riktig klasse, 
og minste standard  av funksjonshemmingsregel 
tilfredsstilles. Om du ønsker å få din bueskytter 
klassifisert, må du ta kontakt med Norges 
Bueskytterforbund (NBF), slik at dette kan bli 
utført.

Konkurranseformatet er nøyaktig det samme som 
for WA, etterfulgte VM består av en WA runde 
av en olympisk runde og paralympiske leker som 
består av en rangeringsrunde etterfulgt av h.h.v. 
en olympisk runde og en compound runde. Som 
begge består av matcher.

En rullestol av enhver type kan brukes, forutsatt at 
den følger aksepterte prinsipp og betydningen av 
ordet rullestol. Stolen skal ikke være støttet eller 
jekket opp på noen måte.

Ingen deler på rullestolen kan støtte buearmen 
under skytingen.
Ingen del av stolryggen eller dens vertikale 
støtte kan stikke frem mer enn halvveis på 
sittedelen (unntatt i tilfeller av W1 skytterne - 
se 12.12.4).
Ingen del av stolen skal være mindre enn 110 mm 
fra armhulen uansett hvilken avstand det skytes 
på.
Rullestolen må ikke bruke større plass på 
skytelinjen enn det regelverket tillater.

12.12.5 Vanlig stol/krakk
En stol eller krakk av enhver type kan brukes, 
forutsatt at denne følger det aksepterte prinsipp og 
betydningen av ordet stol.

Ingen deler av stolen kan støtte buearm mens det 
skytes. Ingen del av stolen kan være i kontakt med 
nedre deler av bueskytteren om det er mindre enn 
220 mm. fra armhulen mens skyting pågår, uansett 
skyteavstand (se tillegget 12.8).

Arealet av kontakt med bakken, innrammet av 
stolbenene og føttene på bueskytter må ikke 
overskride størrelsen 60 cm x 80 cm.

12.13 Konklusjon
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Internasjonale paralympiske komité (IPC) sine 
klassifiseringer (pr. april 2014) finner du på 
internett. Se webadressen under:
http://www.worldarchery.org/Portals/1/
Documents/Para-archery%20World%20Rankings/
IPC_Classification_Code.pdf

12.12.1 Klassifisering 12.12.4 W1

12.12.2 Konkurranseformat

W1 bueskyttere er rullestolbrukere med flere 
funksjonshemminger (for eksempel tetraplegics). 
De kan i recurveklassen skyte med en compound 
bue, forutsatt at buen kun har samme type av 
ekstrautstyr som en recurvebue (med andre ord kan 
de ikke ha peep eller scoop påmontert 
compoundbuen). Men de kan bruke en release som 
hjelpemiddel, på grunn av deres svekkede 
muskelbruk i fingrene. De kan bruke et belte eller 
lignende som støtte for å opprettholde kroppens 
stabilitet, så lenge ingen støtte gis til buearm mens 
det skytes. Og de opprettholder 110 mm klaring 
mellom stol og armhulen. De kan ha en assistent til 
nocking av piler og justering av sikte.

Ikke bli skremt av å trene bueskyttere med 
funksjonshemming. Det kan faktisk være veldig 
givende. For det å se gleden en funksjonshemmet 
bueskytter kan ha i skyting, er enorm. Spesielt hvis 
en har måttet overvinne noen utfordringer for å nå 
målet.

12.12.3 Regler for rullestoler



Kapittel 13

Spill og leker

Introduksjon:
Bueskyte leker gir god ferdighetstrening, samtidig 
som det blir gøy å praktisere bueskyting. Når 
bueskytterne holder på med leken, påse at 
ferdighetstreningen opprettholdes enten det er 
spesifikke eller helhetlige detaljer det jobbes med. 
Start leken med skive på matten, men gjerne på 
meget kort hold f.eks. 8 - 16 m. Når 
ferdighetsnivået blir bedre, økes avstanden. 
Lagspill må gjerne brukes da dette kan inspirere til 
bedre ytelse hos alle, fra de ferskeste skytterne til 
de mest erfarne. De mest erfarne skytterne vil 
automatisk hjelpe de nye inn på riktig spor. Bruk 
også store skiver som plaseres midt på mattene, 
slik at man slipper å bruke tid på å lete etter piler. 
Påse at sikkerhetsreglene blir fulgt, og stopp leken 
på topp. Da blir det morsommere å fortsette ved et 
senere tidspunkt.

Følgende leker finnes forklart i dette kapittlet:

Ballonglek
Kortlek
Dartspill
Terningspill 
Eliminasjonslek
Flu-flu skyting
Sportspill
Bondesjakk
Stigende kunnskapsspill

Husk å ha det gøy!

Ballongleken er nok den mest populære og mest 
brukte leken. Den brukes på mange forskjellige 
måter for å utvikle ferdighet. Det er mange veier 
til suksess.

Utstyr: Ballongstørrelse etter ferdighetsnivå 
(store for nybegynnere og mindre for de 
viderekommende). Skytematte, tape eller lignende 
for å feste ballongene på matten. Bue og pil.

.-.Oppgavemål: Treffe ballongene etter instuktør/
treners anvisninger.

Skytedistanse: 8-10-12-14-16 meter. Deltakers 
ferdighet avgjør.
.-.Ferdighetsforventning: Selvevaluering, 
trefftelling og nøyaktighet.
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  Antall skyttere og piler: Maks 4 skyttere pr. 
matte. 3 piler hver.

BALLONGLEKEN
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Utstyr: Sett opp noen nummererte ballonger 
(5-6 stk, kan være forskjellige farger og størrelser/
former) på en matte. For nybegynnere henges 
ballongene lenger fra hverandre enn for dem med 
mer skyteerfaring.

Antall skyttere og piler: 2 på lag, 3 piler hver. 
eller 3 på lag, 2 piler hver. Kan være flere lag.

Oppgavemål: Bli det første laget som treffer alle 
ballonger i nummerert rekkefølge.

Regler: Skyte i stykker ballong etter ballong i 
nummerert rekkefølge. Rullerende/alternerende 
skytes det én pil av gangen pr. skytter til alle piler 
er skutt, eller alle ballonger er truffet. Det kan være 
lurt å bestemme rekkefølgen på skytterne på 
forhånd. Om ballongene blir skutt i stykker i feil 
rekkefølge, har det laget som "bommet" tapt denne 
runden. Det kan skytes så mange runder en ønsker, 
og det kan lages f.eks. en eliminasjonsturnering. 
Vær kreativ.

HUSK Å HA DET GØY.

Utstyr:  Ballonger med ulike farger og størrelser.
Oppgavemål: Treffe ballonger med høye 

poengverdier.

.-.Antall skyttere og piler: 2 til 4 skyttere med 3 
piler hver. Kan være flere lag. Hvert lag har en matte.

Regler: Forhåndsbestem ballongverdien, ut fra 
størrelse (minste har høyest verdi) eller farge. Skyt og 
smell ballonger, inntil laget har oppnåd riktig 
poengverdi. Ønsket poengverdi må være 
forhåndsbestemt. Kan også utøves av individuelle 
skyttere. Vær kreativ. 

HUSK Å HA DET GØY.

Smelle ballonger Ballongscoring



Utstyr: Fest flere ballonger på en matte, som 
skytes på av nybegynnere.

Antall skyttere og piler: Maks 4 skyttere pr. 
matte. 3 piler hver.

Oppgavemål: Treffe ballonger vilkårlig. 
Regler: Smell ballongene på matten. 
Variasjoner: Gjem en premie inni ballongen.

1. Jo mindre ballong som smelles, jo større er
premien som er gjemt inni ballongen.
2. Kan også skytes i lag,  ett lag pr.  matte.
Første lag som har skutt stykker ALLE 
ballongene på matten, utropes til vinnere.

    HUSK Å HA DET GØY.

  Utstyr: 6 - 8 ballonger festes på en skive, 
respektive 40/60 cm ut fra distanse, ferdighet o.l.

Oppgavemål: Få så mange poeng som mulig, 
uten å smelle ballongene.

Antall skyttere: Individuelle.
Antall piler: Det brukes 3 piler pr. skytter.

HUSK Å HA DET GØY.

Utstyr: Matte, bue, piler og en 60/80 cm skive. 
Tegn noen fisker i forskjellig størrelse på skiven. 
Røde og blå ballonger. Scorekort.

Oppgavemål: Skyt så mange fisker som mulig 
uten å treffe ballongene.
.-..Skytedistanse: Varier mellom 8 og 16 m. 
Deltakers ferdighet avgjør.

Antall skyttere: Minimum 2 lag, med 2 eller 3 
skyttere pr. lag.

Antall piler: 3 piler til hver skytter. Skyt 10 
runder á 3 piler, totalt 30 piler.

Regler: Sett poeng på fiskene ut fra størrelse 
liten fisk = høy poengsum, stor fisk = liten 
poengsum. Fest 1 rød og 1 blå ballong på skiven. 
Hvert lag skyter på sin egen skive, og forsøker å 
treffe så mange fisker som mulig. Fisketreff 
noteres med poengsummen på scorekortet. Om 
det ved rundens slutt er blitt truffet en blå ballong, 
som representerer et haiangrep, vil dette laget 
miste sine poeng og må begynne på nytt fra 0 
poeng. Om rød ballong er truffet vil dette lag få et 
fratrekk på -30 poeng. Laget med høyeste score 
etter 10 runder er vinneren. Vær kreativ.

Ferdighetsforventning: Oppmersomhet og 
nøyaktighet gjennom hele skuddsekvensen.

    Utstyr: Én ballong pr. skytter. Det settes ett 
navn på hver ballong i hemmelighet (navnet på 
hver deltaker i gruppen).

Antall skyttere: Maks 8 skyttere pr. matte. 
 Antall piler: 3 piler pr. skytter.

   Oppgavemål: Å ha sitt navn på den siste hele 
ballongen.

      Regler: Skytterne på en linje etter hverandre, 
det skytes én pil hver på ballongene, alternerende. 
Stopp spillet når det gjenstår én ballong, navnet til 
personen på ballongen er vinneren.

Variant: Fortell skytterne hvilken ballong som 
er deres, og sett ballongene tett sammen. Nå vil de 
forsøke å treffe alle andre sin ballong, for så å stå 
igjen som vinner selv.
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IKKE smell ballongen

Ballongmysteriet

Ballongskyting Honolulu-fisking

    Regler: Standard skyterunde. 10 runder á 3 
piler, totalt 30 piler. Om en skytter smeller en 
ballong mistes sammenlagte poengsum og en 
begynner på nytt med 0 poeng. Poeng i den runden 
en ballong smeller, telles ikke med. Vinner er den 
med høyest poengsum etter 10 skutte runder. 
Ballonger som smeller, skal erstattes med nye før 
det skytes på nytt.



Utstyr: Matte, bue, piler og 16 kort. 8 par 
med samme verdi eller bilde tegnet på kortet. 
Kortene plasseres i rader med verdi/bilde inn mot 
matten.

Oppgavemål:  Å  bli  den  første  til  å  finne  og 
erobre alle parene på matten.
  Skytedistanse: 15-20 m. Deltakers ferdighet 
avgjør

Antall skyttere: Individuelle.
Antall piler: 2 piler pr. skytter.

Ferdighetsforventning: Nøyaktighet, 
memorering og oppmerksomhet på hele skuddet.

Utstyr: Matte, bue, piler, og skive med påtegnet 
24 kort, 4 av hver verdi (hjerter, kløver, spar og 
ruter). Bruk verdiene 9, 10, knekt, dronning, 
konge og ess.

Oppgavemål:.Skyte.beste.mulige."hånd". 
Skytedistanse: Variabel, deltakers ferdighet 
avgjør.
Antall skyttere: Individuelle.
Antall piler: 5 piler pr. skytter.
Scoring: Verdier som vist under:
Ett par 2 poeng

3 poeng
5 poeng
10 poeng
20 poeng
30 poeng
50 poeng

To par
Tre like 
Straight
Fullt Hus
Fire like
Flush (Alle like)
Straight Flush (like etter hverandre) 100 poeng.

   Regler: Hver skytter får "hånden" ut fra treffene. 
Høyeste score etter 7 runder vinner.

1. Skivens sentrum teller som joker.
2. Beregn   minus   50   poeng   når   en   skytter

ikke  har  noen  verdi  på  "hånden".  Vær  kreativ.
    Ferdighetsforventning: Maksimal 
skytenøyaktighet og variert sikteretning.

HUSK Å HA DET GØY.
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PokerKonsentrasjonsspill

 Variasjoner:

KORTSPILL

    Regler: Startes med signal. Hvilket som helst 
trufne kort kan kikkes på for å memorere verdi 
og plassering. Husk å snu kortet igjen. Om 2 like 
kort treffes, kan disse bli fjernet fra matten. Den 
første som har fjernet alle kortene er vinneren.



Utstyr: Matte, bue, piler og en skive med 
utseende som en dartskive.

Skiveforklaring: Skiven er delt inn i 
sektorer, der hver sektor har poengverdi fra 1 
til 20 poeng. Den ytre smale ringen og innerste 
senter teller dobbel, den smale imellom dem teller 
trippel. Sonen på hver side av trippelsonen teller 
enkel.

==> Sone 1: dobbel sone
==> Sone 2 og 4: enkel sone
==> Sone 3: trippel sone
==> Sone 5: ytre senter (25 poeng)
==> Sone 6: indre senter (50 poeng) 
Oppgavemål:  Det skal skytes 3 piler i hver

hver av følgende poengsoner: 20, 19, 18, 17, 16, 
15, dobbel, trippel og indre senter.

Skytedistanse: Variabel 8-16m. Deltakers 
ferdighet avgjør.

Antall skyttere: Individuelle eller lag med 2-3 
skyttere.

Antall piler: Individuelle; 6 piler. Lag med 2 
skyttere; 3 piler hver. Lag med 3 skyttere; 2 piler 
hver.

-.Ferdighetsforventning: Utføre og føle 
maksimal nøyaktighet og selvevaluere

nøyaktighetens  grenser.  Telle/beregne  mål/treff. 

          HUSK Å HA DET GØY
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Dartspill

 ..Regler: Poengscoring har ingen rekkefølge. 
Vinner er det laget eller individiuelle skytter som 
er først ferdig.



Utstyr: Matte, bue, piler, 40/60 eller 80 cm 
skive og 2 terninger.
 .Oppgavemål: Score den eksakte summen som 
terningen(e) viser.

 Skytedistanse: Deltakers ferdighet avgjør.
 Antall skyttere: Minimum 2 individuelle.

  Antall piler:1-3 piler brukes, skytterne velger 
selv.

Regler: Kast terningen(e), antall øyne på 
terningen(e) gir fargesone eller poengverdien som 
skal treffes. Skyt samme verdi på skiven. Bruk 
følgende verdier: Gul = 6. Rød = 5. Blå = 4. Svart 
= 3. Hvit = 2. Hvitt område utenfor 1 scoresone = 
1. Hver gang resultatet samsvarer med terningkastet
belønnes skyttere med ett poeng.

Variasjon: Få samme poeng på skiven som 
terningene viser (bruk da 2 terninger og tape over 5 
og 6 på den ene terningen).

Ferdighetsforventning: Sikteøvelse 
og gjennomføring av skuddet.

Forslag til terning-spillet: Man kan bruke en 
skive lik den over som har blitt laget til spillet 
kalt 421. Tegn så mange terninger du vil, eller som 
trengs. Vær kreativ.

 HUSK Å HA DET GØY.

I dette spillet brukes det vanligvis fem terninger. 
Yatzyblokker er tilgjengelig i de fleste leketøys- og 
vanlige butikker. Bruk en yatzyblokk til dette. I 
stedet for terninger kan skytterne skyte piler på en 
vanlig skive. Verdiene på skiven blir da som følger: 

Gul = 6. Rød = 5. Blå = 4. Svart = 3. Hvit = 2. 
Hvitt område utenfor 1'er scoresone = 1.

Utstyr: Matte, bue, piler, og 80/60 eller 40 cm 
skive. Skivestørrelse etter ferdighetsnivå.

Oppgavemål: Få flest poeng.
Skytedistanse: Deltakers ferdighet avgjør. 
Antall skyttere: Minimum 2 individuelle.
Antall piler: 5 piler pr. skytter.

- treere  / tre poeng pr pil i sonen.
- firere  / fire poeng pr pil i sonen.
- femere  / fem poeng pr pil i sonen. 
- seksere / seks poeng pr pil i sonen.
- Fullt hus / 3 piler i én sone, og 2 piler i en annen sone  = 25 poeng. 
- Straight  / 5 piler i 5 etterfølgende soner  = 40 poeng.
- Liten straight / 4 piler i etterfølgende soner    = 30 poeng.
- Sjanse  / totale score på alle pilene, hvor enn de måtte stå.
- Yatzy bonus        = 50 poeng.

Ferdighetsforventning: Nøyaktighet på hele 
skuddsekvensen.

Variasjon: Tegn 5 kolonner på et blankt ark. Del 
hver kolonne i seks deler, samme verdien som på en 
terning. I hver runde, skytes det 1 pil pr. kolonne. Om 
en ny pil treffer samme kolonne, mistes verdien på 
begge pilene (f.eks. samme som bilde til venstre).
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Terningspill

Lik sum som terningen(e)

Poenggivning:

Yatzy

    Regler: Skyte flest mulige poeng etter hva som 
gjelder på yatzyblokken. En scoresone på skiven  
trenger kanskje bare ett treff. Vanlige spilleregler 
for yatzy gjelder.

- enere  / ett poeng pr pil i sonen.
- toere  / to poeng pr pil i sonen.



Eliminasjonsspill bør kanskje bli brukt med 
moderasjon og er helst for mer erfarne voksne 
skyttere. De utslåtte er ofte de samme skytterne, 
og det kan bli fryktelig kjedelig eller 
demotiverende så resultatet kan bli at noen 
slutter. Eliminasjonspill kan også gjøre 
treningen spennende. Å utforske kontroll over 
stress og nøyaktighet kan være gøy! Uansett 
hvilke spill som blir spilt, sørg for at skytter 
har fokuset på ferdighetene innlært på treningen. 
Det er best å spille eliminasjonspill mer enn 1 
gang i en treningsøkt, for å gi skyttere en ny 
sjanse. Innbyrdes matching mellom 2 skyttere 
øker også spenningsmomentet i spillet og øker 
morsomheten i ferdighetskontrollen.

    Utstyr: Matte, bue, piler, 40/60 eller 80 cm 
skive.

Oppgavemål: Kvalifisere seg til videre 
skyting etter endt runde.

Skytedistanse: Deltakers ferdighet avgjør.        
Antall skyttere: Liten gruppe f.eks. 2-6 skyttere.      
Antall piler: 1 pr. skytter. Fler piler = lengre spill. 
Regler: Hver skytter har kun 1 pil.  Etter hver 

runde bedømmes treffene og den pil som er lengst 
vekk fra senter blir eliminert bort. Siste pil vinner. 
.-..Ferdighetsforventning: Ferdighetskontroll, 
stress- og fokuskontroll gjennom hele 
skytesekvensen.

Variasjon: Hver skytter skyter 3 piler, laveste 
score elimineres. Tar lengre tid men er mer stress- og 
pressøkende på skytter.
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Eliminasjonsspill

Australsk bueskyting



Oppgavemål: Behold alle pilene til ferdig spillt, 
eller ha høyeste score.
.-..Skytedistanse: passende, ut fra alder og 
ferdighet. Bruke skivestørrelse etter regelverk.

Antall skyttere: Individuelle, fritt antall. 
Antall piler: 3 pr. skytter.
Regler: Det må treffes innen tellende poengsone. 

Med andre ord innenfor 1'er til 10'er sonen, hvis 
ikke mistes pilen og kan ikke skytes igjen. Noter 
poengscore for å følge med, og for å øke presset.

2. I andre runde  skal  øverste  venstre  hjørne  på

3. I tredje runde skal øverste høyre hjørne på 
skiven brettes inn, slik at spissen på hjørnet  
treffer krysset i senter av tiersonen. Du skal nå 
kun se den nedre halvdelen av skiven.
Det skytes igjen, men bare med det antallet piler 
som er igjen etter forrige runde. I denne runden 
elimineres også piler som ikke står i tellende 
poengsoner.

4. I fjerde runde skal nedre høyre hjørne på skiven

5. I  Femte  runde  skal  nedre  venstre  hjørne  på

6. Vinneren er den som lengst er med  eller
har høyeste score etter skutte 15 piler.

Ferdighetsforventning: Stress- og 
nøyaktighetskontroll.

      HUSK Å HA DET GØY.
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Reduksjon av skivestørrelse

Brette hjørnene på skiven

skiven brettes inn slik at spissen på hjørnet treffer 
kanten av poengsone 10. Du skal nå kun se en 
stripe av skivens poengsoner, rett utover til 
venstre.og.rett.nedover.
Det skytes igjen, men bare med det  antallet  piler 
som er igjen etter forrige runde. Igjen elimineres 
de pilene som står utenfor gyldig poengsone. Nå 
vil de fleste skyttere kanskje være eliminert bort, 
da pilene deres har bommet på godkjent 
scoresone. Disse skytterne ser kanskje på skyttere 
som fortsatt er med. Dette vil også medføre mer 
press og stress.

skiven brettes inn, slik at spissen på hjørnet 
treffer krysset i senter av tiersonen.
Det skytes igjen, men bare med det antallet piler 
som er igjen etter forrige runde. I denne runden 
elimineres også piler som ikke står i tellende 
poengsone.

brettes inn, slik at spissen på hjørnet treffer 
krysset i senter av tiersonen. Du skal nå kun se 
det nederste venstre hjørnet på skiven.
Det skytes igjen, men bare med det antallet piler 
som er igjen etter forrige runde. Nå vil det 
kanskje være én eller flere skyttere som er 
eliminert, siden de har mistet sine 3 piler de 
starter med. Andre skyttere har kanskje bare én 
eller to piler igjen. I denne runden elimineres 
også piler som ikke står i tellende poengsoner.

    Utstyr: Matte, bue, piler, og 40/60 eller 80 cm 
skive. Skivestørrelse i samsvar med distanse og 
ferdighet. Vær kreativ.

1. I første  runde  skytes  det 3  piler  på  helt  åpen
skive. Noter poeng. De pilene som ikke står i 
tellende poengsone elimineres.



Utstyr: Matte, bue, piler, 40 cm skive eller et 
papirark i tilsvarende størrelse.

Oppgavemål: Beholde piler helt til slutten. 
Skytedistanse: Deltakers ferdighet avgjør. 
Antall  skyttere:    Fritt,   individuell   skyting, 
gruppér på én matte ut fra ferdighet.
Antall piler: 3 piler pr. skytter.
Regler: Hver skytter skyter 3 piler. Etter hver 

runde elimineres de pilene som ikke har truffet 
skiven. Brett skiven i to, hver runde, helt til det 
gjenstår bare en liten firkant, eller alle piler 
har blitt eliminert. Den skytter som har pil(er) 
igjen lengst er vinner.
   ..Ferdighetsforventning:  Nøyaktighet og 
skytesekvenskontroll.

Utstyr: Matte, bue, piler, skive med 30 prikker 
eller gule senter pålimt. Størrelsen kan varieres 
med tanke på skytteres ferdighet og erfaring.

Oppgavemål: Treffe prikkene etter spesifikt 
mønster for hver runde. Vær kreativ.

Skytedistanse: Variabel, deltakers ferdighet 
avgjør.

Antall skyttere: Lag med 3 skyttere. 
Antall piler: 3 pr. skytter.

.-.Regler: Skytter skal treffe prikkene. I den første 
runden må skytterene treffe 3 prikker. For hver 
påfølgende runde, øk med én prikk.  Slik at det i

Variasjon: Det kan ikke stå 2 piler i samme 
prikk, enten fra forskjellige lag eller fra samme 
lag.

Ferdighetsforventning: Skytesekvenskontroll.

Utstyr: Matte, bue, piler, 60/40 cm skive og et 
80 cm langt tau til hver.

Oppgavemål: Å få beste gruppering. 
.-.Skytedistanse:  5-20 m,  deltakers  ferdighet 
avgjør.
.-.Antall skyttere: Individuelle. lag med 2, eller 
3

Regler: Alle skyter 3 piler på skiven. I hver 
runde brukes tauet til å sirkle rundt pilgruppen til 
hver skytter og så kuttes tauet der det møtes i en 
hel ring.  Laget eller skytter er ute når tauet ikke 
lenger rekker rundt pilgruppen. Rangér 
skytterne ved å måle tauets lengde (vinneren har 
kortest tau).
.-.Ferdighetsforventning:    Nøyaktighet   og 
kontroll.

Oppgavemål: Ha piler igjen helt til slutt. 
Skytedistanse: 10-20 m, deltakers ferdighet 

avgjør.
Antall skyttere: Fritt, maks 4 pr. matte.
Antall piler: 3 eller 4 pr. skytter.
Regler: Hver skytter skyter 3 eller 4 piler på 

skiven. Start med hele skiven, eliminer én 
fargesone for hver runde inntil det bare gjenstår 
gult. Piler som treffer utenfor gjeldende sone er 
eliminert. En skytter uten piler er eliminert. Om 
flere skyttere kommer til gult er vinneren den 
pilen som er nærmest sentrum av skiven.
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Krympende skive

Prikkskyting

Taukutting

Mattenes mester

Ferdighetsforventning: Nøyaktighet. 

    Utstyr: Matte, bue, piler, 40/60 eller 80 cm hel 
skive.

runde 7 skal treffes 9 prikker. Hvert lag(ene) har 2 
fritreff når spillet starter. Blir eliminert når begge 
fritreffene er brukt opp og pilene ikke står der det 
er bestemt de skal stå. Vinner er laget(ene) som 
gjennomfører flest runder, shoot off etter endt 7. 
runde.

    Antall piler: Individuelle; 3 piler hver. Lag 
med 2 skyttere; 2 piler hver. Lag med 3 skyttere; 1 
pil hver.
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SPESIALPILSKYTING

Flu-flu er en pil med store utrimmede fjærer som 
skal begrense avstanden pilen vil fly (bevege seg).

Langdistanseskyting, høyt sikkerhetsnivå!!!!

Utstyr: Matte, bue, piler, flagg, flu-flu piler 
med butt spiss og et åpent område som er ca 50 m 
bredt og ca 100 m langt. For piler uten flu-flu's, 
må lengden på område være minst 300 m 
(vanlige fjærer = 300 m minst).

Oppgavemål: Skyte så langt som mulig ved å 
bruke flagg som treffpunkt på bakken.
 Skytedistanse: Variabel, deltakers ferdighet 
avgjør. Prøv ut litt for å finne beste flaggdistanse.

Antall skyttere: Individuelle, fritt antall. 
Antall piler: 6 piler, variabelt antall runder.
Regler: Hver skytter skyter 6 piler, sikter mot 

flagget som står i bakken. Bare de pilene som 
kommer lengst teller. Beste pil (nærmest flagget) 
gir fem poeng pr. runde.
   Ferdighetsforventning:  Oppmerksomhet   på 
kroppsposisjonering, fullføring og slipp.

Utstyr: Matte, bue, flu flu piler, butte pilspisser, 
bord og blikkbokser.

Oppgavemål: Velte hele pyramiden så fort som 
mulig.

Skytedistanse: 10-20 m, deltakers ferdighet 
avgjør.

Antall skyttere: Individuelle, lag med 2 eller 3 
skyttere.

Antall piler: Individuelle; 6 piler hver. Lag 
med 2 skyttere; 3 piler hver. lag med 3 skyttere; 2 
piler hver.

Regler: Plassér én(1) eller fler, pyramider av 6 
blikkbokser på et bord. Alle skytterne rullérer på 
skytingen av det avtalte antallet piler. Første 
skytter til å velte hele pyramiden vinner.

Ferdighetsforventning:   Oppmerksomhet   på 
helheten i skuddet.
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Flu-flu skyting Pyramideskyting



SPORTSPILL

BOWLING
Utstyr:  Matte,  bue,  piler,  40/60  eller  80  cm 
skive.
Oppgavemål: Simulere et bowlingspill. 
Skytedistanse: Deltakers ferdighet avgjør.
Antall skyttere: 1 eller flere individuelle.
Antall piler: Maksimum 2 piler pr. skytter.
Antall runder: Så mange som trengs for å fylle 

et bowling scorekort. = 10 runder.
Regler: Skytteren skyter én pil. Om skytteren 

får 10 poeng, en "strike" scores, fler piler trengs 
ikke å bli skutt. Om skytteren får en annen verdi 
enn 10, må det skytes en pil til for å få "spare". 
Om ikke verdien av disse 2 pilene overstiger 10, 
får skytter den høyeste verdien av én av pilene 
notert.
.-.Ferdighetsforventning: Nøyaktighetsmestring, 
stressmestring og skytesekvensmestring.

GOLF
-.Utstyr: Matte, bue, piler og golfskive (se 
bilde).

Oppgavemål: Fullføre en runde på golfskiven. 
Skyt en pil i hvert "hull" nummerert fra 1 til 
12. Se bilde over.

Skytedistanse: Variabelt, deltakers ferdighet
avgjør.

Antall skyttere: Individuelle, lag på 2 
skyttere, eller lag på 3 skyttere

Antall piler: 3 piler pr. skytter eller lag.

Poeng: Score = 100 poeng om treff på 1. 
skudd. 50 poeng om treff på 2. skudd. Og 25 
poeng om treff på 3. skudd. 
   Ferdighetsforventning: Føle maksimal 
nøyaktighet og treffe riktig mål.
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   Regler:  Poeng  er basert på  antallet piler som 
brukes for å treffe hullet. Start med hull 1. Hver 
skytter eller lag kan bruke inntil 3 skudd på  
samme hull. Når 3 piler er brukt må en gå videre 
til neste hull selv om hullet ikke er truffet. Om 
hullet blir truffet på første eller andre pil, er 
gjenværende piler regnet som ikke skutt.



Utstyr: Matte, bue, piler, 80/60 eller 40 cm 
skive.

Oppgavemål: Samme som i tennis, å vinne et 
sett med spill.

Skytedistanse: 15 - 20 m, deltakers ferdighet 
avgjør.

Antall skyttere: 2. 
Antall piler: 1 pr. skytter. 

Ferdighetsforventning: Nøyaktighetsmestring, 
stressmestring og skytesekvensmestring.
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TENNIS

    Regler: For å spille dette må du kunne reglene i 
tennis. Første skytter som vinner 4 runder, vinner 
ett sett (må lede med to runder for å få settet). Et 
sett scores som følger: 15/30/40/sett.
Kast mynt om første skudd. Begge skyttere skyter 
én pil og skytteren med beste treff får poeng. Altså 
15. Samme skytter skyter først helt til første sett er
over, deretter byttes det på annenhvert sett. Fortsett 
til en av skytterne har vunnet 3, 5, 7, 9 o.s.v. sett. 
Avtal på forhånd antallet sett for å få en vinner.



Bondesjakk spilles vanligvis med papir og 
blyant. Deltakerne bytter på å sette en X eller O, 
i et forsøk på å bli den som først får en hel linje 
horisontalt, vertikalt eller diagonalt.
I bueskyting kan individuelle eller lag spille

.-.Utstyr: Matte, bue, piler og et papir til å lage 
firkanter på. Kan bruke baksiden på en skive.

Oppgavemål: Treffe firkantene etter gitt 
rekkefølge. Kun den første pilen i firkanten vil 
telle. Om en skytter eller lagmedlem treffer 
linjen, må de velge hviken firkant pilen står i.

Skytedistanse: Deltakers ferdighet avgjør.
Skivestørrelse: 40 cm for viderekommende, 80 

eller 60 cm til nybegynnere og uerfarne.
Antall skyttere: Individuelle, eller lag på 3.
Antall piler: 3 piler pr. individuelle eller 3 

piler pr. lagmedlem.
Ferdighetsforventning: Nøyaktighet, målrettet  

og oppmerksom på hele skytesekvensen.

Regler for individuelle: 2 individuelle pr. 
skive. Bestem hvem som begynner og alterner 
skytingen på firkantene, kun 1 pil pr. firkant. 
Vinner er første skytter som får 3 på rad. En skytter 
kan sperre en rad ved å skyte en pil i den raden.

Regler for lag: Hvert lag skyter etter tur på 
samme skive. Første lag til å fylle en rad er vinner.

Regler for individuelle: Hver skytter har sin 
egen skive. Startsignal blir gitt, skytterne skyter på 
firkantene samtidig. Første skytter til å fylle en rad, 
eller fylle alle firkantene, vinner.

Regler for lag: Hvert lag har sin egen skive. 
Laget stiller seg på linje (bruk lagskytings regler) 
og skyter en av gangen etter signal. Første lag til å 
fylle flest firkantene, eller fylle alle firkanter, 
vinner.

Utstyr: Matte, bue, piler, skive med påtegnet 
9 sirkler, 4-8 cm i diameter.

Oppgavemål: Linjér 3 piler enten horisontalt, 
vertikalt eller diagonalt og gjør så at motstanderen 
ikke kan få linjert piler selv.

Skytedistanse: Deltakers ferdighet avgjør.
Antall skyttere: Individuelle, lag på 2 eller 3 

skyttere.
Antall piler: Individuelle; 6 piler. Lag på 2; 

3 piler hver. Lag på 3; 2 piler hver.

Regler: Etter hver runde er 4 resultater mulig:
- 2 rette linjer med 3 piler 100 poeng
- 1 rett linje med 3 piler 50 poeng
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TRADISJONELL BONDESJAKK

MODIFISERT BONDESJAKK

BONDESJAKK

10 poeng- 1 rett linje med 2 piler          
- Ingen rette linjer med piler - 50 poeng

Ferdighetsforventning:Føle nøyaktighet og 
målrettet skytesekvensfølelse.

BONDESJAKK

med variasjon på antall bokser å fylle. Dette er et 
raskt og lett spill å spille, ideelt som avslutning 
på en treningsøkt.



    Utstyr: Matte, bue, piler og et sort "bulls-
eye" (3 til 5 cm i diameter) inni en hvit firkant.

Oppgavemål: Skyte pilen så nær bulls-eye 
som mulig.

Skytedistanse: Deltakers ferdighet avgjør. 
Antall skyttere: Individuelle.
Antall piler: 3 pr. skytter.
Regler: Hver skytter sikter på bulls-eye. Merk 

piltreffene med skytters initialer. Det skytes 4 
runder. Vinneren er den som er nærmest bulls-
eye.

Ferdighetsforventning: Nøyaktighet gjennom 
hele skytesekvensen.

LIKE OG ULIKE
.-.Utstyr: Matte, bue, piler, 40/60 eller 80 cm 
skive.
.-.Oppgavemål: Score så mange poeng som mulig.

Skytedistanse: Variabel, deltakers ferdighet 
avgjør.

Antall skyttere: Individuelle. 
Antall piler: 3 pr. skytter.

    Regler: Det skytes 6 runder og hver skytter 
skyter 3 piler på skiven, med viten om at:

Ferdighetsforventning: Nøyaktighetsmestring 
og mestring av poengstress.

FINNE FIDO
Utstyr: Matte, bue, piler og 16 stk. blanke 

kort. Størrelse er det deltakeres ferdighetsnivå 
som avgjør. Større kort = lettere å treffe. Vær 
kreativ.

Oppgavemål: Å finne den forsvunnede 
hunden "FIDO" under ett av kortene.

Skytedistanse: 15 - 20 m, deltakers ferdighet 
avgjør.

Antall skyttere: Individuelle, lag på 2, eller 
lag på 3.

Antall piler: 3 pr. skytter.
Regler: Tegn et bilde av en hund, "FIDO", 

på baksiden av ett kort. Plassér kortet med 
hunden på matten, med tegningen inn mot matten.  
Sett opp de andre 15 kortene tilfeldig på matta. 
Individuelle eller lag må treffe et kort for å 
kunne snu det. De(n) første til å finne "FIDO" 
vinner. Flytt rundt på kortene, og spill igjen. Lag 
gjerne et eventyr om hvorfor "FIDO" er 
forsvunnet.
    Ferdighetsforventning:    Nøyaktighet 
og skytesekvensmestring.

Oversatt 2013 Trenerhåndbok Nivå 1

Spill/leker

Side  14 /13

DIVERSE SPILL

BESTE PIL

-Hver pil som lander i en partallsone teller 
dobbelt (med andre ord, en 8'er = 16 poeng).
-Hver pil som lander i en oddetallsone teller 
én gang (m.a.o. 9'er = 9 poeng). Maks score 
pr. runde er 60 poeng.
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HESTELØP
Utstyr: Flyttbare matter, buer, piler, og 40/60 

eller 80/122 cm skive.
Oppgavemål: Å bli første lag som får matten 

til 20 (40) meter merke.
Skytedistanse: Start på for eksempel 8 m og 

spill til 20 (40) metersmerket er nådd.
Antall skyttere: Minimum 2 skyttere pr. lag, ett 

lag pr. matte.
Antall piler: 3 pr. skytter. 6 pr. skytter utendørs.

Pil treffer gul sone
2 flytt mot 20 (40) meter merket.     

Pil treffer rød sone
1 flytt mot 20 (40) meter merket.       

Pil treffer blå sone
Ingen flytting, matten står på plass.

Pil treffer sort sone
1 flytt mot skytelinjen.            

Pil treffer hvit sone
2 flytt mot skytelinjen.              

Pil bommer på skiven
3 flytt mot skytelinjen .

For å nå 20 (40) meter merket må skytter beregne 
i hvilken scoresone de siste pilene må skytes.
.-.Ferdighetsforventning:   Siktejustering, 
skytesekvensmestring  og  treff-stressmestring.

LINJELØP
Utstyr: Matte, bue, piler og skive med tall 

tegnet i tilfeldig rekkefølge på to linjer. Se bilde 
over.

Oppgavemål: Bli første til å fullføre rekken i 
stigende rekkefølge.

Skytedistanse: Variabel, deltakers ferdighet 
avgjør.

Antall skyttere: Individuelle eller lag på 2.
Antall piler: Individuelle; 3 piler. Lag med 2 

skyttere; 3 piler hver.
Regler: Hver skytter(lag) går gjennom raden 

med nummer fra laveste til høyeste, en kan ikke 
ta neste nummer før det forutgående er truffet. 
Om et allerede tatt nummer treffes, må 
skytter(lag) starte om igjen.

Ferdighetsforventning: Finne maks 
nøyaktighet, holde orden på treff og ha kontroll 
på tekniske momenter for å treffe i lik høyde.

    Regler: Skytteren skyter 3 (6) piler på skiven. 
Hver skytter kan eliminere dårligste treff for om 
mulig å flytte på matten og dermed kunne endre på 
siktet. Matten flyttes bare når runden er ferdig. Det 
regnes ett flytt pr. pil og ett flytt = 1m. Flytt 
fremover eller bakover som følger:
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LOTTERI
Utstyr: Matte, bue, piler, skive med 20 

nummererte firkanter.
Oppgavemål: Treffe det valgte nummeret.
Skytedistanse: 10, 15 eller 20 m, deltakers 

ferdighet avgjør.
    Antall skyttere: Individuelle, lag med 2, eller 3 
skyttere.
    Antall piler: Individuelle; 6 piler. Lag med 
2; 3 piler hver. Lag med 3; 2 piler hver.

Regler: 6 nummer trekkes for å bli skutt på. 
Individuelle eller lag bruker 6 piler for å treffe 
disse nummerne (scores ved antall nummer som er 
totalt truffet, eller legges til det score som allerede 
er truffet). En skytter eller laget som bommer på 
samme nummer to ganger, må prøve seg på et 
annet nummer. Lagmedlemmer skyter én etter én 
og bare én pil av gangen.

Ferdighetsforventning: Nøyaktig og målrettet.

LAV SCORE
Utstyr: Matte, bue,  piler,  40/ 60  eller  80  cm 
skive.
Oppgavemål: Å ha lavest score etter 6 runder.
Skytedistanse: 15 - 20 m, deltakers ferdighet 

avgjør.

Ferdighetsforventning:   Målrettet   og 
selvevaluerende.

ÅPEN KONTRAKT
.-..Utstyr:  Matter,  bue,  piler,  40/60  eller  80  cm 
skive.
.-..Oppgavemål: Ha samme score som er fortalt 
før skytingen fant sted, etter endt runde.

Skytedistanse: Deltakers ferdighet avgjør. 
Antall skyttere: Minimum 2.
Antall piler: 3 pr. skytter.
Regler: Hver skytter skyter runder på 3 piler.

Før hver runde, forteller skytter høyt summen som 
det skal endes på.
Scoring som følger;

- En skytter som får lavere score enn utropt får 
ingen poeng.
- Om skytter får lik poengsum som utropt, 
gis det dobbelt så høy sum som utropt.
- En skytter som får høyere score, får bare den 
summen som er utropt.

 Ferdighetsforventning: Selvevaluerende.

Antall skyttere: Individuelle.
Antall piler: 3 pr. skytter 
Regler:  Skyttere skyter og scorer 3 piler ved å 

sikte på den laveste scoresonen. En bom teller som 
11 poeng. Skytter med laveste score etter 6 runder 
er vinneren.



PREDIKSJON
Dette spillet er en variasjon av "Åpen kontrakt".

Utstyr: En 40/60 eller 80 cm skive delt inn i 
så mange like seksjoner som det er skyttere på 
matten.
   Oppgavemål: Å få samme poengsum som en 
egen forutsigelse.

Skytedistanse: Deltakers ferdighet avgjør.
 .Antall skyttere: Minimum 2 individuelle. 
Maksimum 4 skyttere på én matte.

Antall piler: 3 pr. skytter.
Regler: Tildel en seksjon til hver skytter. Før 

hver runde skal skytteren skrive ned sin 
forutsagte poengsum på et scorekort.

Scoring:
- Alle pilene inne i skytterens seksjon, også 
motstander sine, telles i seksjonen.
- Om skytters totalsum er lavere enn forutsagt, 
gis det 0 poeng.
- Om skytters totalsum er lik den forutsagte, 
dobles den forutsagte totalsummen.
- Om skytters totalsum er høyere enn 
forutsagt, gis bare den forutsagte summen.

Etter hver runde, spør etter ny forutbestemt sum.

 HUSK Å HA DET GØY!!!

Ferdighetsforventning: Målbestemt 
og skytesekvensmestring.

REKTANGELLØP
Utstyr: Matte, bue, piler og skive med 14 

tegnede rektangler i to kolonner. Kan farges 
forskjellig for å representere hver skytter. Se bilde 
under. Vær kreativ.

Oppgavemål: Skyte 3 piler i hvert rektangel. 
Skytteren skal krysse frem og tilbake. Alternerende 
høyre og venstre side av skiven fra Nr.1 til Nr.7.

Skytedistanse: Variabel, deltakers ferdighet 
avgjør.

 Antall skyttere: Individuelle, minimum 2.
Antall piler: 3 piler hver.
Regler: Trekk hvem som starter og i hvilken 

farge det da startes i. Hver skytter må treffe alle 
sine 3 piler i rektangel nr. 1 før rektangel nr. 2 

kan skytes på. Vinner er den som kommer til 
rektangel nr.7 først.

Ferdighetsforventning: Oppmerksom på 
helhet i skytesekvens, selvevaluerende og 
målrettet.
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OMVENTSKYTING
Utstyr: Matte, bue, piler, 40/60 eller 80 cm 

skive.
Oppgavemål: Å skyte høyeste score med 

skivens scoresoner omvendt.
Skytedistanse: 15 - 20 m, deltakers ferdighet 

avgjør.

Ferdighetsforventning: Nøyaktighet, 
holde orden på score og selvevaluerende.

Utstyr: Matte, bue, piler, 60 eller 80 cm skive 
snudd rundt, delt opp og nummerert som på bilde 
over.

Oppgavemål: Bli første til å komme inn til 
sneglehusets senter (13).

Skytedistanse: 15 - 20 m, deltakers ferdighet 
avgjør.

Antall skyttere: Individuelle eller lag på 2.
.-..Antall piler: Individuelle; 3 piler. Lag på 2; 3 
piler hver.

Regler: Treff nummerne i stigende rekkefølge. 
Etter hver runde blir pilene som ikke er riktige, 
eliminert.

Ferdighets forventning: nøyaktig og målrettet.

 .Utstyr: Matte, bue, piler, 40/60 eller 80 cm 
skive.

 Oppgavemål: Få så mange poeng som mulig.
Skytedistanse: Variabel, deltakers ferdighet 

avgjør.
Antall skyttere: Individuelle.
Antall piler: 3 piler hver.                
Regler:  Hver skytter skyter 3 piler på en skive

som varieres i størrelse ut i fra ferdigheten til hver 
deltaker. Etter hver runde, telles poengene på 
følgende måte:

Scoresystemet  byttes om etter hver andre runde. 
Maksimum 10 runder.

Ferdighetsforventning: Oppmerksom på helhet 
i skytesekvensen og selvevaluerende.

    Utstyr: Matte, bue, piler, 40/60 eller 80 cm 
skive.

Oppgavemål: Skyt en pil i hver av de 10 score-
sonene i sekvens.

Skytedistanse: Deltakers ferdighet avgjør.
  Antall skyttere: Individuelle; lag på 2; eller lag 

på 3.
  Antall piler: Individuelle; 3 piler. Lag på 2; 3 
piler. Lag på 3; 2 piler.

Regler: Hver skytter starter å skyte på 
enersonen. En kan ikke fortsette til toersonen før 
enersonen er truffet. Den skytter som kommer først 
til og treffer tiersonen, vinner.

Ferdighetsforventning: Nøyaktighet, score og 
selvevaluerende.
Variasjon: Etter hver runde fjernes én 

poengsone. Alle piler som ikke treffer poengsone 
blir eliminert. Første lag(skytter) som når 
tiersonen, eller den som har flest piler igjen 
lengst, vinner.
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SNEGLEHUSET

2 AV 3

OPP, OPP OG BORTE

Antall skyttere: Individuelle.
Antall piler: 3 pr. skytter.
Regler: Verdien på scoresonene er omvendt, slik

at tiersonen teller 1 poeng, niersonen teller 2 
poeng og enersonen teller 10 poeng. En bom er 
fortsatt 0 poeng. Hold orden på score og soner. 
Den med høyeste poengsum vinner. Maksimum 10 
runder. Tilgjengelig tid bestemmer antall runder.

- Runde 1: skytteren teller sine 2 beste piler.
- Runde 2: skytteren ser bort i fra beste pil og 
teller de andre 2.
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"V"  S K U D D E T 
Utstyr: Matte, bue, piler, skive med påtegnet 

en "V".
Oppgavemål: Treffe nærmest mulig 

spissen innvendig i den tegnede "V".
Skytedistanse: Variabel, deltakers ferdighet 

avgjør.
Antall skyttere: Individuelle, eller lag på 2 

skyttere.
Antall piler: Individuelle og lag; 3 piler
Regler: Hver skytter skyter 3 piler inne i V. 

Bare de nærmeste 3 pilene innvendig i spissen 
teller. Det gis 1 poeng for hver pil. Etter 6 runder, 
summeres poengene og vinneren kåres.
    Ferdighetsforventning: Oppmerksomhet på 
helhet i skytesekvensen, selvevaluerende og 
nøyaktighet.

Utstyr: Matte, bue, piler, og én skive pr. lag 
med firkanter med bokstaver i.
 Oppgavemål: Gjenskape ordene gjemt i 
firkantene. Bruk relaterte ord fra bueskyting for å 
lære navn på utstyr eller bueskytterterminologi.

  Skytedistanse: Variabel, deltakers ferdighet 
avgjør.

Antall piler: Lag på 3; 4 piler hver. Lag på 4; 3 
piler hver.
 .Regler: Hver skytter kan fritt skyte på en 
hvilken som helst bokstav inne i firkantene. Det 
lag som først treffer alle bokstavene i det opplyste 
ordet, vinner. 

     Ferdighetsforventning: Føle maksimal 
nøyaktighet og målrettet.

ORDLEKEN

Antall skyttere: Lag på 3 eller 4 skyttere.



DU ER BACONET
 Utstyr: Matte, bue, piler, skive med en 
påtegnet gris, oppdelt i deler som forklart i 
reglene.

Oppgavemål: Få så mange poeng som mulig, 
eller treffe alle delene på grisen.
.Skytedistanse: Variabel, deltakers ferdighet 

avgjør.
Antall skyttere: Individuelle, eller lag på 2 

skyttere.
Antall piler: Individuelle, 3 piler hver. Lag på 

2, 3 piler hver.
Regler: Poenggivning som under:

Hale
Nese
Lysken

12 poeng 
11 poeng 
10 poeng

Forben
Bakben

8 og 9 poeng 
6 og 7 poeng

Ører
Hode
Skulder
Lår

5 poeng 
4 poeng 
3 poeng 
2 poeng

Kropp 1 poeng

Ferdighetsforventning: Føle og selvevaluere 
maksimal nøyaktighet. Selvevaluere sine grenser 
for nøyaktighet og målrettethet. 
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For- og bakben deles valgfritt i 2(to) deler. Om alle 
kroppsdeler treffes gis det 25 ekstra poeng.
Det skytes 5 - 10 runder.



PROGRESSIVE
ACHIEVEMENT PROGRAMS

For archery groups that come for an extended peri-
od of time, long-term achievement programs keep
the archers excited to return and help them set
goals. Scoring programs can be as simple or as
sophisticated as your time and age group will
allow. Many countries provide programs for
archers to progress at their own rate by score, dis-
tance and target face size. If you don't have a pro-
gram to follow, use the suggestions below to make
up your own.

Ribbon Awards

Equipment: Target butts, faces sized according
to archer ability, colored ribbons for awards to
wear on the quiver.

Objective: earn ribbons according to arrow
placement in the target.
Shooting distance: varies according to archer

ability.
Number of archers: any amount.
Number of arrows: six per archer.
Rules:Archers earn ribbons according to where

they shoot the arrows as follows:

White ribbon: six arrows anywhere on
the target face. 
Black ribbon: six arrows inside the black
ring or better.
Blue ribbon: six arrows inside the blue
ring or better.
Red ribbon: six arrows inside the red
ring or better.
Yellow ribbon: six arrows inside the gold
or better.

Variation: Use a chart to indicate progress
instead of ribbons.

Skill emphasized: accuracy and self-evaluation.

Star Chart

Equipment: Target butts, faces sized according
to archer ability, poster board for chart and adhe-
sive stars. Write the names of all the archers down
the left side of the chart.
Objective: accumulate stars on a chart for the

number of arrows shot in the gold or 10-ring over
a period of time.
Number of archers: any amount.
Number of arrows: three or six arrow ends.
Rules: During a week or longer session of

archery lessons, keep track of archers' progress by
putting a star by their name for every arrow that
lands in the gold while practicing or scoring. For a
more advanced program, use different colored stars
to indicate the number of arrows in the gold. Green
for one arrow, black for two, blue for three, red for
four, silver for five and gold for six arrows in the
gold at a time.

Variation: Use the 10-ring for the star chart
instead of the entire gold.

Skill emphasized: accuracy and self-evalua-
tion. 

Scoring Rounds
Equipment: Target butts, bows and arrows,

indoor or outdoor target faces. Score cards,
progress chart, and certificates or patches for
awards.
Objective: Archers advance through a series of

awards by reaching new scoring levels.
Number of archers: any number.
Number of arrows: round of 30 arrows, 3

arrows per end for indoor; round of 36 arrows, 6
arrows per end for outdoor.
Rules: Shoot a round of arrows in tournament-

like conditions, double scoring, to reach a desig-
nated score. Leader can develop up to 10 levels to
achieve. Archers receive a certificate, patch,
medal, etc. when they reach that level.
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Denne siden er ikke oversatt til norsk. Dette fordi vi allerede har en god del forskjellige program 
for ferdighetsutmerkelser her i Norge.
Denne side er en del av et helhetlig system, og vil derfor ikke bli fjernet.

De som ønsker å bruke innholdet på denne siden, må gjerne gjøre det, det er mye fint/positivt her. 

Redigert 2013
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WAs Samarbeidspartnere

AMBO HANDELSGES, GmbH
ARIZONA ARCHERY ENTERPRISES
BAGAR & PILAR
BEAR ARCHERY INC.
BJORN BENGTSON SWEDEN AB
EASTON TECHNICAL PRODUCTS
FRONTIER ARCHERY INC.
HOYT USA
INT.STOKE MANDEVILLE WHEELCHAIR SPORTS 
FEDERATION
ISHII ARCHERY CO. LTD.
J.V.D. DISTRIBUTION
KINSEY'S ARCHERY PRODUCTS INC.
MAPLE LEAF PRESS INC.
NAIGAI ARCHERY CO. LTD.
PRECISION SHOOTING EQUIPMENT
WERNER BEITER TECHN.KUNSTS.
L.S. STARRET COMPANY
MARTIN ARCHERY INC.
ASAHI ARCHERY CO. LTD.
BROWNELL & CO. INC.
SAUNDERS ARCHERY CO.
WIN & WIN ARCHERY CO.
OLYMPE INTERNATIONALE
ROSA INC.
BROWNING
ARTEMIS DECATHLON
ARROWHEAD UK
ANGEL Co, Ltd.
CARBON TECH
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Glosebok

Actual draw length - Faktiske draglengde: Pillengde 
skytter må ha, målt fra bunnen av strengsporet i nocken 
til kanten av baksiden på buen midtstykket.

Actual draw weight - Faktiske dragvekt: 
Energimengden som må tilføres for å få draglenden 
(spent opp buen) lik med faktiske draglengde (måles i 
pund).

Anchor point - Ankringspunkt: En plassering i 
ansiktet som strenghånden kommer til ved fullt drag, for 
å få en fast draglengde. Også kjent som 
"referansepunkt".

Arbalest: Armbrøst.

Archer's paradox - Bueskytterens paradoks: 
Innledende fasen av pilflukten hvor pilen flekser seg 
klar fra buen.
Arm guard - Armbeskytter: Beskytter armen mot 
strengen; vanligvis av lær eller plast og festet på 
underarmens innside.

Arrow - Pil: Et prosjektil skutt fra en bue.

Arrow plate - Pilplate: En innrettning festet på siden 
av buen, for å gi en ettpunktskontakt til pilen og å gi 
jevn passasje.

Arrow rest - Pilhylle: En enhet på buen for å gi et 
kontaktpunkt,  hvilepunkt eller flate som pilen ligger på.

Arrow shelf - Pil flate: En horisontal projeksjon fra 
buevinduet hvorpå pilen kan ligge i fravær av en 
pilhylle.

Arrow straightener - Pilretter: En mekanisk enhet 
som blir brukt til å rette eller finne skjevheter på 
aluminiumspiler.

Back (of bow) - Bakside (ryggen) på buen: Siden på 
buen som vender vekk fra skytter.

 

Bare shaft - Barskaft: En pil uten fjærer (vanligvis 
påmontert tape eller lignende for å kompensere vekttap 
fra fjærene).

Barebow - Barbue: En bueskytterdivisjon hvor det 
skytes med en "bar" bue (ingen sikte eller stabilisatorer 
påmontert).

Barrelled arrow - Tønneformet pil: En pil som er 
tykkest på midten, og blir gradvis tynnere utover mot 
endene.

Basic technique - Grunnteknikk: Fundamental 
bueskyteteknikk. Vanligvis teknikken som ble innlært 
fra begynnelsen av.

Bast - Halmmatte: Pressede halmstrå kveilet opp for å 
få en flate til å feste skiven på og som stopper pilen på 
en trygg og sikker måte. 

Belly (of bow) - Fremsiden på buen: Siden på buen 
som vender mot skytter.

Black - Svart: Den fjerde scorsonefargen på skiven. 

Blue - Blå: Den tredje scorsonefargen på skiven.

Blunt: En type spiss som "griper" rundt det den treffer, 
men penetrerer ikke, eller en type "butt spiss" som bare 
treffer og faller i bakken.

Bobtail arrow: En pil som har største diameter ved 
spissen og blir gradvis tynnere mot nocken.

Bodkin: En type forhistorisk pilspiss brukt for å 
penetrere kroppsrustning.

Bouncer - Avhopper: En pil som treffer matten, men 
spretter tilbake i stedet for å bli stående i matten. 

Bow arm - Buearm: Armen som holder oppe buen.

Bow efficiency - Bueeffekt: Den kinetiske oppladede 
energien som er lagret i buen for overføring til pilen 
(når buen er oppspent).

Bow hand - Buehånd: Hånden som holder buen.

Noen ord i gloseboken er ikke nevnt i trenerhåndbok nivå 1. 
Og noen ord i trenerhåndbok nivå 1 burde nok kanskje vært 
nevnt i gloseboken. NBF er åpen for forslag på endringer 
her for å få en best mulig gloselæring på trenernivåene. Send 
oss en e-post på de ordene du mener vi bør legge til eller 
fjerne herfra.

På forhånd tusen takk for ditt bidrag.

E-post: bue@nif.idrett.no

Arbalist: En person som skyter med armbrøst.

Archer - Bueskytter: En person som skyter med bue og 
pil.

Boss - Halmmatte : Se BAST, Halmmatte.

Body alignment - Utjevnet kroppsposisjon: 
Relasjonen mellom skuldre, hofter og ben innen 
kroppsposisjoneringen (stå rett).



C
Bolt: Missil-liknende pil som blir skutt fra en armbrøst.

Bow scale - Buevekt: En enhet til å måle dragvekten 
på buen ved en vilken som helst draglengde (måles i 
pund).

Bow sight - Buesikte: En enhet montert på buen for å 
hjelpe skytter med å sikte.

Bow sling - Bueslynge: En reim montert på buen for å 
sikre at buen blir værende i hånden selv om en har 
avslappede fingre.

Bow square - Buevinkel: En enhet festet på 
buestrengen og som hviler på pilhyllen for å måle 
stenghøyde og finne plassen til nockmerker.

Bow string - Buestreng: Strengen til buen, vanligvis i 
et syntetisk materiale.

Bow stringer - Bue oppstrenger: En enhet for hjelp 
til å feste strengen på en bue.

Bow window - Siktevindu: Den utsparede delen på 
pilsiden av buen som tillater pilen å passere nær 
senterlinjen på buen.

Bow - Bue: Et objekt som blir bøyd med en streng 
festet fra den ene enden til den andre som holder 
objektet bøyd og spent.

Bowyer - Buemaker: En person som lager eller 
reparerer buer.

Braced - Strenget: En bue som er oppspent og klar 
for skyting.

Bracing height - Strenghøyde: Avstand mellom 
strengen og pivotpunkt (eller det punkt produsenten 
har fastsatt) når buen er strenget.

Broadhead: En fleregget pilspiss brukt til jakt.

Butt - Matte: En enhet som målskiven er festet 
på som stopper pilen på en trygg og sikker måte.

Button - Plunger: En enhet som er festet på buen og 
fremtrer rett over pilhyllen, og kan bli trykkjustert for 
å få pilens fleksing opptimalisert.

 

Cam: En hjul-lignende enhet montert på enden av 
lemmen på en compoundbue for å redusere den 
oppgitte vekt på buen når du har fullt drag.

Cant - tilting av buen: Posisjonsendring på buen, 
vekk fra vertikalplan ("bøying" på buen når du skyter).

Cast: Egenskapen til buen på å skyve en pil og graden 
av effektiviteten pilen mottar.

Center serving - Midttakling: Surringen på midten 
av strengen for å forsterke mot slitasje av strengen.

Centershot: En bue som er konstuert slik at pilens 
plassering er i senteret på lemmene.

Chest guard - Brystbeskytter: En beskyttende 
enhet som dekker over løst tøy slik at strengen har 
fri vei.

Clicker - Klikker: En enhet festet på buen som 
indikerer når du har riktig og samme draglengde hver 
gang du skyter en pil.

Closed.stance.-.Lukket.stilling: Kroppsposisjonering 
på mer enn 180 grader sett ut fra en linje trukket fra 
senteret på matten.

Compound bue: En bue der strengen er festet til 
trekkøyer, hjul eller camer for å få en kinetisk 
energiøking når buen blir brukt.

Course - Felt/3D bane: Område der feltskyting blir 
utført.

Creep - Krype: Slipper strenghånd litt fremover rett 
før en slipper strengen.

Cresting: Malte ringer rett foran fjærene til 
dekorasjon eller identifikasjon.

Cross hair - Siktekors: Et sikte som har to fine linjer i 
kryss, linjene blir brukt for å linjere horisontalt og 
vertikalt ved sikting.

Crossbow - Armbrøst: En bue festet til et skjefte og 
blir skutt med i likhet med et gevær.
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Bull's-eye: Treffsonen som gir høyeste score (poeng).

Brace - Armbeskytter:  Se Armbeskytter.
Composite bow - Kompositt bue: En bue bestående 
av flere deler laget av flere typer materialer.

Cock Fletching - Toppfjær: Fjæren på pilen som er 
satt i rett vinkel på pilen i forhold til frigang av pilen 
når pilen forlater buen.

Coach - Trener: En instruktør eller lærer av sportslige 
aktiviteter.
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Deflexed riser - Deflex midtstykke: Et midtstykke 
produsert slik at grepet er lengre vekk fra skytter i 
forhold til leminnfestingen (utoverbøyd).

DFL (Draw force line) - DKL (dragkraftlinjen): 
Linjen mellom buehånd, albuen på buearmen og 
strengfingrene.

Director of shooting - Skyteleder: Som har 
hovedansvaret for sikkerhet og gjennomføring ved et 
stevne eller mesterskap, av skytingen.

Dominant eye - Dominant øye: Det sterkeste (mest 
fokuserende) øye hos en skytter som har begge øynene 
åpne ved sikting.

Draw - Drag: Handlingen du gjør når du trekker i 
strengen på buen slik at du skaper energi i buen, som 
blir overført til pilen når du slipper strengen.

Draw weight - Dragvekt: Energien (kraften) som skal 
til for å spenne buen, måles i pund.

Drift: Sidevind som skyver pilen sideveis på dens vei 
til målet, slik at pilen treffer til siden for der du siktet.

Drop away rest - Fallhylle: En pilhylle som faller 
vekk fra pilens bane i det strengen blir sluppet.

Eccentric pulley or wheel - Eksentrisk trekkøye eller 
hjul: Et cam-lignende hjul montert på toppen av 
lemmen på en compoundbue for å redusere den 
effektive vekten på buen ved fullt drag.

Field archery - Feltskyting: En type bueskyting som 
blir utført utendørs, vanligvis i et kupert skogsområde 
og med forskjellige størrelser og avstand på målene og 
skytter går fra mål til mål i en type "rundløype".

Field point - Feltspiss: En pilspiss som vanligvis er 
tyngre enn dem som blir brukt ved skiveskyting og 
diameteren på frontseksjon er smalere enn pil skaftet.

Finger tab - Tab: En bit av lær eller kunstlær som 
beskytter fingrene ved strengslippet.

Finger sling - Fingerslynge: En bit av lær, plast eller 
tau med en løkke i hver ende som festes på tommel og 
langfinger for å kunne ha løst grep rundt buen uten at 
buen forsvinner ut av hånden ved strengslippet.

Fishtailing: En horisontal sideveis bevegelse på 
bakenden av pilen på dens vei mot målet.

Draw force curve - Dragkraftkurve: Grafisk fremstilt 
dragkraftkurve (analysering).

Draw (thumb) - Drag (tommel): Tommel blir brukt til 
å trekke opp buen. Type asiatisk tradbueskyting.

Draw (mediterranean) - Drag (Europa, Sør-
Europa): Det vanligste grepet for å dra i strengen, 3 
fingre (1 over og 2 under pilen).

Draw (flemish) - Drag (flamsk): 2 fingre (1 over og 1 
under pilen.

End - Serie: Et forut bestemt antall piler som skytes 
før en går frem til matten for å notere poeng.

Fadeout: Område på lemmen som ikke er arbeidende.

Fistmele: Strenghøyde målt med en knyttet hånd i 
buegrepet og utstrekt tommel.

Flemish twist - Flamsk vri: En metode å lage strenger 
på, type skipsfletting av tau for å få øyer til å tre inn på 
lemnocken.

Fletching jig - Fjæringsapparat: En mekanisk enhet 
brukt til å lime fjærer på pilen, for å få fjærene på 
nøyaktig lik plass på pilen (3 fjærer med 120 grader 
mellom dem).

Fletchings - Fjærer: Kalkun eller plastfjærer som er 
festet på pilskaftet.

Flight archery: Lengdeskyting i forskjellige klasser ut 
fra buestyrke.

Flinch: Bevegelsen buearm eller strengarm har i det 
øyeblikket du slipper strengen.

Follow through - Gjennomføring: Dragarmens 
fortsettende bevegelse bakover når strengen slippes.

Foot markers - Fotmerker: Små merker satt der hvor 
du vil ha føttene plassert gang etter gang under skyting.

Footing: Laminering (forsterkning) av fronten på en 
trepil.

Freestyle - Recurveskyting: Olympisk klasse, 
recurvebue med sikte og stabilisatorer påmontert.

Freeze - Fastlåst: Et skyteproblem, der skytter fryser 
rett før siktet er i det gule eller strengslippet ikke kan 
gjøres fordi skytter ikke klarer det.

Full draw - Fullt drag: Posisjon nådd når strengen er 
på den plassen som er forutbestemt (innøvd) i 
skytesekvensen.
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Handle (Riser) - Midtstykket: Senterseksjonen på en 
3 delt bue (midtstykke og 2 stk lemmer).

Hanger - Hengende pil: En pil som ikke penetrerer 
matten, men penetrerer skiven og blir hengende der.

Heeling (the bow) - Hæling av buen: Når skytter har 
trykket i buen langt nedenfor pivotpunktet i grepet.

Holding - Holde: Når skytter holder bue og drag i rett 
posisjon gjennom hele skuddet.

Hen fletchings: Andre fjærer enn "toppfjær / 
styrefjær".

Index fletching: Det samme som "toppfjær / 
styrefjær.

Index fletching: Fjæren som compoundskyttere 
setter rett opp når pilen festes på strengen.

Instinctive - Instinkt: En skyteform som utføres 
uten å bruke noen som helst siktemetode.

Judge - Dommer: Personen som skal påse at 
regelverket blir fulgt ved en konkurranse.

Kisser button: En liten plate eller lignende festet på 
strengen som dras opp inntil lepper eller nese og som 
brukes som et hjelpemddel for å få lik ankring.

Kyudo: Japansk tradisjonell bueskytter form.

Laminate - Laminat: Laminering er to eller fler 
typer matrialer som er limt sammen under press.

Group - Grupéring: En skytters piler grupert i skiven 
("treff-bilde") samlet eller spredt.
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Gold - Gul: Den første fargen på skiven (senterets 
farge, kalles ofte "gull").

Grain: En vektenhet brukt angående pil og 
pilkomponenter. 16 grain = 1 gram.

Ground quiver - Bakkekogger: En pilholder som 
"står på" eller "er festet fast i" bakken. Kan også være 
en del av buestativet.



P

N

O

M

Launcher: En type compound pilhylle. Kan være en 
"blad" eller "gaffel" lignende enhet pilen hviler på og 
som fjærer litt når pilen paserer.

LH (Left hand archer) - Links skytter: En bueskytter 
som trekker i strengen med venstre hånd.

LH bow (Left hand bow) - Links bue: En bue der 
siktevinduet er sparet ut på høyre hånd side av 
midtstykket sett fra strengen.

Let down - Ta ned buen: Når du står i fullt drag, og 
tar ned for å begynne skytesekvensen på nytt.

Let-off: Vektredusjonen du får i fullt drag på en 
compoundbue (60 pund bue med 70% let-off = 18 
pund vekt du skal holde ved fullt drag).

Level - Vater: Hjelpemiddel for å holde buen i vertikal 
posisjon (normalt montert i scoopet på en 
compoundbue, og ikke lov å bruke på en recurvebue).

Limbs - Lemmer: Delene på en bue som gir 
energikraft for å sende pilen mot målet.

Longbow - Langbue: Middelalder buetype som 
normalt er lengre enn 180cm og laget av ett trevirke 
med elastisk evne og strengen kun i kontakt med buen 
øverst og nederst på denne.

Loop - Strengøye: Den vevde eller taklede delen av 
strengen som festes på lemnocken ved oppspent bue.

Loose - Løs: Utrykk brukt ved langbueskyting (slipp 
strengen).

Low wrist - Avslappet håndledd: Buehåndposisjon 
som vil fremheve avslappet håndledd og fingre når 
riktig posisjon fremkommer.

Mark - Merke: Siktemerke og siktepunkt er riktig 
plasert for å treffe midten.

Mat - Målskive (matte): En enhet som skiven er festet 
på og som stopper pilen på en sikker måte.

Mass weight - Massevekt: En enhet som oppgir den 
eksakte vekt på en hvilken som helst utstyrsdel.

Minnowing: Noe likt "fishtailing" men en mindre og 
raskere bevegelse.

Monofilament: Et enkelt trådmateriale som  
hovedsakelig blir brukt til sentertakling på strengen.

Nock locator - Nockring eller knute: To slike utgjør 
nockpunktet.

Nock: Enheten som er festet bak på pilen og som 
fester pilen til strengen. Det er også navnet til endene 
på lemmene som strengen er festet på.

Nocking point - Nockpunkt: Stedet på strengen 
der nocken festes.

Open stance - Åpen stilling: Kroppsposisjonering på 
mindre enn 180 grader sett ut fra en linje trukket fra 
senteret på matten.

Over bowed: En bue som er for sterk for brukeren.

Over braced - For høy strenghøyde: For kort streng 
eller for mange tvinn på strengen (feil kast i buen) i 
forhold til spesifikasjon fra produsent.

Over draw - Overdrag: En enhet montert på buen for 
å få pilhyllen nærmere skytter slik at kortere piler kan 
brukes. Se utstyrsreglene før du monterer dette.

Overdrawing - Overdrag: Når draget tar strengen 
med lenger bakover enn til referansepunktet i ansiktet.

Pass through - Gjennomskyting: Når pilen går helt 
gjennom matten uten å stoppe i matten.

Peak Weight - Toppvekt: Høyeste oppnåelige vekt 
på en bue med riktig eller fast draglengde (på 
compoundbue er det den høyeste vekt før let-off).

Peaking: Når skytter beveger på hodet i det strengen 
slippes.

Peep-sight: Enheten som blir festet på strengen til en 
compoundbue som bakre "sikte-korn".

Perfect end - Perfekt score: Når en skytter får 
maksimal score i en og samme pil serie (30 poeng i en 
3 pils- og 60 poeng i en 6 pils serie).

Petticoat: Den delen av skiven som er utenfor 
scoresonen.
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 Pyle: Pilspiss (metallbiten som limes fast i pilskaftet)

Pinching: "Nock kniping" i skyteprosessen. 

Pin-hole: "Eksakt senter på skiven".

Plucking - Vinke: "Å dra strengen med ut fra 
ansiktet" i slippøyeblikket.

Point - Pilspiss: Spissen i fronten på pilen.

Point of aim - punktet for sikting: Tradisjonell, 
barebow eller langbue hvor pilspiss blir brukt som ett 
av referansepunktene i sikteprosessen.

Poker - Peker: Kallenavn på frontstabilisatoren.

Popinjay: En type bueskyting hvor målet er en type 
"fugler" eller annet mål(-relevant) som henger oppe i 
en mast eller stang, der det er om å gjøre å få disse 
målene ned på bakken. Bruk pil med gummipropp så 
ikke det skjer noen skade.

Porpoising: "Vertikal opp og ned-bevegelse på pilens 
bakende". Ofte skyldes dette feil "stup" (nockmerke for 
høyt eller for lavt på strengen).

Powder pouch - Pulverboks: En beholder med (som 
oftest) talkum for å få vekk fuktighet på buehånd eller 
for å få tab til å skli bedre på strengen i slippet.

Practice bow - Treningsbue: En bue som oftest blir 
brukt til opplæring av nye bueskyttere eller for bruk til 
innlæring av spesifikk skyteteknikk (enkelte 
momenter)

Prep-line - Fordrag: Den posisjonen en skytter 
inntar for å starte på fullføringen av selve skuddet.

Pressure button - Plunger: Se Button under B

Pressure point - Trykkpunkt: Eksakt område 
der skytter har trykket i grepet ved fullt oppdrag. 
Brukes (også) om det punktet der pilen presser mot 
hylle eller plunger i slipp-øyeblikket.

Pull - trekk: Trekke pilen ut av matten.

Quiver - Kogger: En holder hvor pilene kan 
oppbevares festet til skytter, på bakken eller montert på 
buen (Dette for å kunne oppbevare pilene på en sikker 
måte under skyting).

Range - Bane: Den banen (matte Nr) skytter skal 
skyte på.

Range - Bane: Avstanden fra skytelinjen til 
matten hvor skytter skal skyte. 

Rebound - Avhopper: Se Bouncer - Avhopper.

Red - Rød: Den andre scoresonefargen på skiven.

Reference point - Referansepunkt: Se Anchor point 
- Ankrings punkt. Er også betegnelse for momenter i 
siktesekvensen.

Reflexed - Reflext midtstykke: Et midtstykke 
produsert slik at grepet er nærmere skytter i forhold 
til leminnfesteingen (innoverbøyd).

Release: Øyeblikket når du slipper strengen (enten 
med fingrene eller med en mekanisk enhet).

Releaser: Mekanisk enhet som hjelper skytter med 
å slippe strengen uten å påvirke strengvandringen.

Right hand archer - Høyrehånd skytter: En 
skytter som trekker i strengen med høyre hånd.

Right hand bow - Høyrehånds bue: En bue hvor 
skytter holder buen med venstre hånd og trekker i 
strengen med høyre hånd.

Riser - Midtstykket: Midtre seksjonen på en bue 
enten den er hel eller 3-delt.

Round - Runder: Et forutbestemt antall serier på 
en forutbestemt skive og avstand.

Roving: En type "skyterekreasjon", hvor "1. mål" 
velges og den som treffer nærmest dette velger neste 
mål (målet kan være hva som helst) o.s.v. Denne 
skyteform kan gjøres hvor som helst bare sikkerheten 
opprettholdes.

Self: "Bue" eller "pil" laget helt og holdent av 
ett stykke trevirke.

Serving - Takkling: Tråden som blir brukt for å 
lage midt- eller endetaklingen.

Oversatt 2013 Side 6 / glose

Terminologigloser

Serving tool - Takleverktøy: En mekanisk enhet som 
blir brukt til å lage midt- eller endetaklingen på en 
streng.



Shaft fletching: Se fletching. Se shaft.

Shaft size - Skaftstørrelse: Betegnelse for diameter og 
godstykkelse på en pil.

Shaft - Skaft: Selve pilskaftet (pilrøret).

Shake - Sprekk (Rift): En skade på trevirket i en bue 
som er lokalisert ved eller i årringene av trevirket.

Shooting glove - Skytehanske: En hanskelignende 
enhet som har samme funksjon som "tab" som regel 
med plass til tre fingre og festes rundt håndleddet.

Shooting line - Skytelinje: En linje som er parallell 
med mattene hvor en skal stå når en skyter.

Sight bar - Sikteskalaen: Den delen på et sikte som 
selve sikteenheten og sikteskalaen er montert.

Sight block - Sikteblokk: Selve sikteenheten du 
bruker til å sikte med (den enheten skytter beveger 
opp- / nedover for å treffe på forskjellige avstander).

Sight extension - Sikteforlenger: Enheten som gjør at 
skytter kan flytte selve siktet nærmere eller lenger vekk 
fra midtstykket.

Sight pin - Siktekorn: Enheten som skytter bruker til 
selve siktingen (dott, prikk, sirkel, optisk pinne).

Sight window - Siktevindu: Den utsparede delen rett 
over grepet på midtstykket.

Sight - Sikte: En enhet som er montert på buen som 
hjelpemiddel til å sikte.

Sighters - Prøvepiler: Pilene en skyter i starten av en 
turnering (oppvarmingspiler, siktejusterings-piler). 

Sipur: Enhet på montert buen for å kunne skyte kortere 
piler enn skytter sin faktiske draglengde

Six gold end: Skytter skyter 6 piler i høyeste score-
sone i samme 6 pils serie.

Skirt: Den delen av skivepapiret som er utenfor selve 
scoresonen.

Sling - buereim: Enhet som er påmontert buen for å 
sikre at buen ikke forlater buehånden i slippet (som 
oftest av lær).

Snap shooting - Hurtigskyting: En øvelse for å lære å 
holde i gang bevegelsen gjennom hele skyteprosessen.

Spectator line - publikumlinje: En avsperring ca 5 
meter bak ventelinjen hvor kun skyttere, lagledere, 
trenere, dommere og stevnemanskap (akreditert) har 
lov til å oppholde seg innenfor.

Spine: Fastsatt definisjon på pilens stivhet.

Springy rest - Fjærende pilhylle: Type pilhylle som 
fjærer og kan brukes uten plunger.

Stabiliser - Stabilisator: En enhet påmontert buen for 
å hjelpe til med å stabilisere (holde rolig) buen i 
skyteprosessen.

Stacking: En ikke-proporsjonal øking av 
dragkraften mot slutten av oppdraget.

Stance - Kroppsposisjonering: Kroppsposisjonering 
og linjering i forhold til målet.

Stave - en Stav: Råemne (trevirke) som skal brukes til 
å lage en bue.

Stock - Stokken: Den gevær lignende delen på armbrøst.

String alignment - Strenglinjering: Linjeringen 
mellom bue-strengen, siktet og målet.

String fingers - Strengfingrene: Fingrene skytter 
bruker til å holde strengen.

String hand - Strenghånd: Draghånden som holder 
strengen i oppdraget.

Sting height: Se: Bracingheight.

String jig - Strengapparat: En mekanisk enhet som 
en kan lage strenger på.

String loop - Strengøye: Den delen på strengen som 
blir festet rundt enden på lemmen (lemnocken).

String walking - Strengvandring: Brukes av 
barebowskyttere som hjelp til sikting, gjennom å flytte 
grepet på strengen fra avstand til avstand.

String - Streng: Se: Bowstring.

Tab - Tab: Se: Fingertab.
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Tackle: En skytters utstyr.

Take down bow - Sammenleggbar bue: En bue som 
kan demonteres (vanligvis midtstykke og 2 stk lemmer)

Target archery - Skiveskyting: Bueskyting på bane, 
mot standard skiver.

Target captain - Skiveleder: Personen som 
bestemmer arbeidsfordelingen blant skytterne på en 
matte.

Target face: Skive.

Target panic - Blinkskrekk: En uttrykksform for 
prestasjonsangst.

Target stand - Mattestativ: Stativet eller holderen 
eller lignende som har til formål å holde skyte-matten 
fast.

TFC "Torque Flight Compensator" - Stabilisator 
gummi: Enhet av gummi som blir brukt mellom 
stabilisator og vektenheten på en stabilisator.

Thumb ring - Tommelring: En ring som settes på 
tommel ved "tommel-drag" brukes ofte ved tradisjonell 
skyting i Asiaområdet.

Tiller - Tiller: Lemjusteringen mellom øvre- og nedre 
lem for å få lemmene til å jobbe så likt som mulig ved 
skyting (leminnstilling for å få pilskyvingen til være 
like kraftig over og under nocken) Vanligvis pleier 
nedre tiller å være litt kortere enn øvre tiller (få en 
trener til å vise dette i praksis).

Timber hitch - Tømmermannsknop: Den knuten 
som ofte blir brukt på strengen til en tradisjonell bue 
hvor det er laget bare ett øye på strengen.

Tip - Tupp: Tuppen på lemmen.

Torque - Vrimoment: Vertikalt vrimoment i buen som 
blir skapt av skytter, som oftes fordi skytter har bue-
hånd litt feil i grepet eller at strengen blir dratt ut fra 
ansiktet i slippet.

Toxophilite: Bueskyttersporten.

Toxophilus: Tittelen på verdens 1. lærebok om 
bueskyting skrevet i 1544 av Roger Ascham som var 
bueskyttertreneren til dronning Elisabeth 1 av England.

Toxophily: Bueskyttersporten.

Trajectory - Pilbanen: Navnet på den "linjen" pilen 
"lager" i luften på veien fra buen til målet.

Tuning - Finjustering: Justeringer en skytter gjør 
med eller på utstyret for å optimalisere pilflukten.

Under-bowed: En bue som er for svak til skytter 
eller til å nå målet skytter skal treffe.

Under-draw - Underdrag: Når skytter ikke strekker 
draget fullt ut for å få optimalisert bevegelsene.

Under-strung - Lav strenghøyde: En bue med for 
lang streng slik at strenghøyden blir for lav og 
effekten i buen blir redusert.

Unit aiming: Når kroppsposisjonering beholdes hele 
tiden mens skytter småjusterer overkropp i sikte-
øyeblikket for å få sikte i riktig posisjon.

Upshot: Når siste pil skytes i en turnering

Valley: Når compoundskytter når "lett-off"-punktet i 
draget på compoundbue (dragvektdalen).

Vane - Fjær: Styrefjærene på pilen av natur- eller 
plastmateriale.

Waiting line - Ventelinje: Linje parallell med 
skytelinjen, men 5m utendørs og 3m innendørs.

Wand: En pinne, stav eller stokk som er ca 1,8 meter 
(6 fot) lang og ca 5 cm (2 tommer) tykk, festet godt i 
bakken som skytemål brukt i middelalderstid. 
"Splitting the wand" konkuransen går ut på å splitte 
denne med en pil (gjennomslag kraft / styrkeprøve).

Wax - Voks: Brukes for å impregnere buestrengen 
slik at fuktighet og uvstråling ikke påvirker strengens 
egenskaper.

Weight - Vekt: Se Draw weight.

Whip-ended: For myke lemtupper.

White - Hvit: Den femte scoresonefargen på skiven.
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Windage: Uttrykk for siktejustering sideveis 
(horisontal plan) p.g.a. sidevind.

Wobble - Vobble: En pil som er feilaktig i sin 
vandringsbane mot målet ("flyr" sidelengs eller 
"snurrer" i store sirkel-bevegelser) o.l.

Wrinst sling - Håndleddsslynge: En tråd eller tau 
rundt skytter sitt håndledd som skytter også legger 
rundt buen og fester igjen på håndleddet for å holde 
buen på plass i det strengen slippes.

Yaw: Terminologi- En pil som "flyr" sidelengs i 
luften mot målet.

Zen: Japansk religiøs eller åndelig opptreden uttrykt 
gjennom tradisjonell kampsport med pil og bue.
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World Archery star tournament - Stjernestevne: 
Et stevne arrangert med internasjonal regelsett, her 
kan spesielle ferdighetsmerker og verdensrekorder 
bli ervervet. Se gjeldene reglement.

World Archery: Verdensorganisasjonen for 
bueskyting.
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Ken BEARMAN
(GBR)

Francis
BUGGENHOUT

(BEL)

Peter CHIU
(TPE)

Pascal 
COLMAIRE

(W. A.)

Jacqie FIALA
(USA)

Carry van 
GOOL
(NED)

Tomas
JOHANSSON

(SWE)

Juan Carlos 
HOLGADO

(ESP)

Bei GUO
(CHN)

Ole 
GAMELGAARD

(DEN)

Kisik LEE
(AUS)

Viktor
MIKHAYLENKO

(UKR)

Michael 
NAYROLE

(FRA)

Kyung Rae 
PARK
(KOR)

Don RABSKA
(USA)

Tim 
STRICKLAND

(USA)

Thomas 
RANDALL

(FRA)

Ann WEBB
(GBR)

Konrad van
WARMELO

(RSA)

 World Archery var i stand til å gjøre denne verdifulle trenerbok tilgjengelig takket
være et enormt ekspertsamarbeid av alle verdens

topptrenere navngitt på denne siden

TUSEN TUSEN TAKK ALLE SAMMEN !
(Alle navn i alfabetisk rekkefølge)

World Archery takker også Yesdayesdesign som har laget illustrasjonsbildene, veiledet av Thomas RANDALL. 
Andre som så generøst har brukt sin tid er: Geraldine AURAIX, Thomas COLMAIRE, Richard CORDEAU, 

Gwenael HANNEMA, Ludovic PEYRAUD og Olivier PEYRAUD

Ekspertene som har sammarbeidet for å få dette til.
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