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Redaksjonelt:  
Da har et nytt år startet med første nummer i årgang 44. La oss håpe at vi fortsetter.                 
Som kanskje mange allerede vet ga det svenske bueskytterforbundet ut sitt siste nummer av             
bladet Bågskytten i desember 2017. 

Mange har meldt sin interesse for internasjonal satsing dette året. Gledelig er at det er mange som 
har skogen som arena. Bare til årets Danish Open er det ca. 50 norske påmeldt.                                                       
Dessverre føler nok mange at forbundet ikke ser behovet av å satse på disse områder.                                           
Nå er det nok mange som også savner satsing på skive. Her har forbundet med sportsutvalg og de 
grupper som er satt opp en god jobb å gjøre. Vi har mange gode skyttere som føler et behov for 
bedre oppfølging. Dessuten er det nok også mange 40+ som føler seg noe tilsidesatt med forbun-
dets forslag. Om 2 år er det sommer-OL. Satser vi å ha med skytter(e) denne gang også?.                                         
Hva med EM i 3D som dette året går i Sverige.  Er det nå vi har mulighet til å sende en stor tropp. 

Det blir spennende om noe av dette blir tema på årets Ting.  Lykke til på Vigra og NM inne. 
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Presidenten  
har ordet. 
I og med at dette kan være siste utgivelse av Buestikka før Tinget 
2018, vil jeg ønske delegater fra alle våre 107 klubber og 9 
regioner/kretser velkommen til årets Ting. Ved siste Ting var det 
100 stemmeberettigede til stede. 
bestå av følgende representanter: 
 

(1)  På Forbundstinget møter med stemmerett:  
a) Forbundsstyret.  
b) Representanter fra lagene etter følgende skala:  

for medlemstall til og med 30:  1 representant  
for medlemstall 31 til og med 60:  2 representanter  
for medlemstall over 60:  3 representanter  
som er det høyeste antall representanter et lag kan ha. Medlemstallet refererer seg 
til det antall medlemmer som er oppgitt til NIF pr. årsskiftet.  

 

c) En representant for hver særkrets/region 
 Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller 

oppnevnt av styret etter fullmakt.  
 Ved Tinget benyttes reiseutgiftsfordeling. Diett/opphold tas ikke med i 

reiseutgiftsfordelingen.  
 

(2)  Videre møter uten stemmerett:  
a)  Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder    

er forhindret fra å møte.  
b)  Lovutvalgets medlemmer  
c)  Kontrollkomiteens medlemmer.  
d) Valgkomiteens medlemmer.  
e) Revisor. 
 

Tinget er det øverste organet i Norges Bueskytterforbund. Deltagelse og stemmerett på Tinget gir 
de tilstedeværende innsikt og medbestemmelse. Jeg vil derfor oppfordre flest mulig av dere til å 
delta på Tinget. Les regelverket over og øv påvirkning på din klubbs behandling i sak vedrørende 

 
 
På Tinget i 2016 var det som nevnt tidligere 100 stemmeberettigede. Interessen for Tinget gjør at 
vi ved årets Ting har valgt et hotell med større kapasitet.  
På vegne av Norges Bueskytterforbund oppfordrer jeg medlemmer og klubber/regioner til å delta 
med det antall stemmeberettigede som reglene over tillater. Dette styrker demokratiet. 
Videre vil jeg ønske alle påmeldte til NM inne på Vigra lykke til. Det er kjekt å se at NM på Vigra 
16. til 18. mars samler hele 382 skyttere, et skikkelig breddearrangement.  
 
Med sportslig hilsen 

Steinar 
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Gold Tip Classic 
karbonpiler. 

 
Ny type karbonpil fra 
Gold Tip. Dette er skaft 
spesielt beregnet for deg 
som vil ha tunge og 
solide karbonpiler med 
mye tyngde foran (FOC).  
 

Veil. pris: 151,-  
 

 
Bearpaw 

sidekogger tube: 
 

 
Veil. pris: 560,-  

 

 



 
 
 
 
 

 
 
Postboks 5000, 0840 Oslo 
Tlf: 21 02 90 00 
E-mail: bue@nif.idrett.no

=========================================================================== 
 
 
Uttakingskomiteen i Norges Bueskytterforbund har satt følgende uttakskravkrav for 2018: 
 
EM Skive: 
Recurve Herrer   640 
Recurve Damer   615 
Compound Herrer   674 
Compound Damer   644 
  
EM 3D: 
Compound Herrer   9,68 
Compound Damer   8,37 
Langbue Herrer   6,60 
Langbue Damer   4,28 
Instinktiv Herrer   7,32 
Instinktiv Damer   5,37 
Barebow Herrer   8,43 
Barebow damer   6,61 
 
Kravet er snitt pr pil og skal tas på minst 24 mål 
Kvalifiseringskrav kan kun tas 1 gang på hjemmebane 
  
VM Felt: 
Recurve Herrer   4,69 
Recurve Damer   4,32 
Compound Herrer   5,47 
Compound Damer   5,18 
Barebow Herrer   4,32 
Barebow damer   3,80 
 
Kravet er snitt pr pil og skal tas på minst 2x12 mål. (12 mål uoppmålt, 12 mål oppmålt) 
Kvalifiseringskrav kan kun tas 1 gang på hjemmebane 
 
EM Para: 
Compound Herrer   650 
 
 
Alle krav må oppnås 2 ganger for å være kvalifisert til uttak 
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     CATOS BUESPORT 
 
 

Organisasjonsnr. Postadresse Telefon  Bank E-mail 
NO 977 325 323 Rustadgt. 45 Mobil 920 19 645 9710 61 00644 caeide@online.no 
 3187 HORTEN Tlf./fax 33 04 53 63  Internett 
 NORWAY    www.pilogbue.com 
 

 

Shrewd Archery 

 
 

 

   
 
 

 
 

- Lave priser og gode tilbud 
- God service 
- Tilgjengelig hver dag Mandag–Fredag  0900 - 1700 
 



 
  DELTAKERTOPPEN  
     2017/2018    

Fana BK 25 
Kristiansand BS 25 
Vigra IL 22 
Harstad BS    19 
Sarpsborg BS    16 
Tinden BK    15 
Klepp BS    15 
Bergen BS 
Rana BK 

   15 
14 

Larvik BS                                   14 
Førde BS      14 
Sandefjord BS    13 
Stavanger BS    12 
Grenland BS 
Skreia IL          

   11 
   10 

Askim BS 10 
Sverresborg BS 10 
Hundeidvik IL 9 
Tønsberg & OB 9 
IL Yrjar 9 
Vestnes BS 8 
Ytre Nordfjord BK 8 
Finstadbru BS 8 
Lillestrøm & OB 7 
Tustna IL 7 
H.E.G. 7 
Farsund IL 6 
Solør BS 6 
Oslo BS 6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dette er en uformell «konkur-
ranse» som beskriver hvor mange 
skyttere en klubb stiller med 
på samme stevnet. 
 
Antallet er hentet fra innkomne 
resultatlister pr. 20.jan. 2018 
og er derfor ikke nødvendigvis 
helt korrekt, men det sier 
likevel litt om stevne-
aktiviteten. 
          ___________ 
 
Som kommentarer til «dagens» 
tabell, ser vi nå at Fana har 
fått en riktig bra konkurrent i 
Kristiansand BS som har gjort 
et hopp helt i toppen. Vigra 
ble dermed forskjøvet en plass, 
men har kanskje kapasitet til å 
matche Fana og sørlandsklubben.  
 
Vi ser at Vestlandsklubbene 
Førde, Hundeidvik og Ytre 
Nordfjord gir inntrykk av god 
aktivitet for tiden og det er 
hyggelig. 
Store klubber som Lillestrøm, 
Ullensaker og ikke minst 
Fredrikstad forventes høyt i 
tabellen, men det har foreløpig 
ikke «løsnet» helt. Det kan se 
ut som om Sarpsborg tar over 
pinnen i Østfold.  
Vi håper fortsatt på mange nye 
skyttere i tillegg til våre 
gamle «travere», noe som også 
kan gi oss noen overraskelser 
på lista.  
 
Lykke til. 
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Aktivitets lederkurset 2-3 desember på Ulsmåg skole 2017 i region vest.  
 

Vi var 13 deltakere fra fire klubber og 
deriblant 2 fra Voss Bogeskyttarlaug 
og 3 fra Kvam Bogeskyttarklubb, som 
er nye klubber. Endre Vik Larsen og 
Arngeir Tramelli var Instruktører for 
kurset. Kurset var godt tilrettelagt og 
veldig lærerikt fra to dyktige 
Instruktører. Dette ga så mye 
mersmak at jeg tenkte på trener 1 kurs 
i samme slengen (men må vente et år)  

 

Takker Endre og 
Arngeir for et super og 
lærerikt 
Aktivitetslederkurs! 

 

 

 

 

 

 

Sportslig hilsen  

Roy Taranger  

Fana Bueskytterklubb 
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Referat av samling 17-19 November 2017 

 
Årets ungdomssamling ble i år avholdt på Scandic hotell i Drammen. På fredagen ankom vi 
hotellet og ble tildelt rom. Vi kom nærmest rett til mat og det var taco-buffet. Etter middagen var 
det møte og praktisk info. Dette ble etterfølgt av «bli kjent leker», før det var leggetid.   

Lørdagen startet med frokost kl. 08:30. Frokostbuffeen var ganske bra, med mye mat av alle slag, 
noe for enhver smak. Etter dette hadde vi et veldig lærerikt kurs. Dette kurset omhandlet 
mentaltrening og ble presentert av Tord Nordbotten Sjaastad. Det var en god ide å ha et sånn 
kurs til både uerfarne skyttere like mye som for de litt mer rutinerte. Dette kurset ga mange gode 
tips for hvordan man skal klare seg mentalt, både under trening og konkurranse.  

 

 

 

Etter dette kurset var det lek igjen, og denne gangen ble vi delt inn i grupper. Gruppene fikk 
utdelt et ark hvor det sto hint om hvor en gjenstand befant seg. For eksempel en statue av en 
skytter, hvor hintet var: hva er Sander? Noen av disse gjenstandene skapte hodebry for noen.  

Da lunsjen var ferdig var det klart for 
avreise til Tønsberg. Grunnen til vi dro 
dit helt til Tønsberg var fordi det hadde 
vært et stevne der før på dagen, så 
mattene var allerede satt opp og klare til 
oss. Vi ankom hallen mens 
premieutdeling pågikk, så vi startet med 
å sette opp buer og gjøre utstyret vårt 
klart. Mange av juniorskytterne som 
deltok på stevnet tidligere på dagen, ble 
også med på stevnet. Planen var å ha et 
30-pilsstevne med påfølgende finaler, men dette ble endret på underveis til 60-pilsstevne. Da 
stevnet var slutt og etter noen forsinkelser, dro vi av gårde og kom rett til middag på hotellet. Vi 
fikk servert en god tre- retters.  
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Etter middagen var det samling igjen, men denne gangen var det en ny aktivitet. Fire og fire 
skulle sette seg på et bord, men man skulle ikke sitte på bord sammen med noen fra sin egen 
klubb. Vi fikk i oppgave om å forberede et foredrag til dagen etter hvor vi skulle presentere en 
annen person på bordet. Til slutt var det sosialt samvær og leggetid. 

 

Søndagen startet med nok en frokostbuffet. Etter frokost var det foredrag fra Antidoping Norge, 
holdt av Jørgen Kvale. Her var det mye viktig å få med seg. Man ble påminnet om viktigheten av 
å sjekke medikamenter før konkurranse og konsekvensene av det hvis man ikke gjør det.  

Den siste posten på programmet var at vi 
fikk i oppgave å snakke sammen og jobbe 
med NUM 2018. Vi skulle komme med våre 
forslag på hvordan vi ville at NUM skal 
være, varighet, aktiviteter og overnatting. 
Dette var en spennende oppgave, siden vi 
alle gleder oss til NUM. 

Hvis jeg skal oppsummere helgen så vil jeg 
si at den var bra. Veldig glad for å få med de 
ulike foredragene og kunnskapen derfra. Jeg 
skulle ønske det ble litt mer tid til skytingen, 
men det er også fint med det sosiale rundt 
disse ungdomssamlingene. Å treffe andre 
ungdommer fra andre klubber rundt i Norge 
er veldig spennende og lærerikt det også. 
Ellers er det tommel opp fra undertegnede.  

 

Thomas Kirkeby Melbø, Fredrikstad 
Bueskyttere 
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web: www.arcticbuesport.no

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

Vi leverer ALT innen buesporten.
Dersom du er ute etter noe du ikke finner i nettbutikken

vår, så skaffer vi det - ta kontakt

Vi stø
tter V

igra IL
- Bues

kytter
e, og v

il

være t
ilsted

e med
stand

på NM
Inne,

Vigra
, 16-18

mars 2
018!

Følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/ArcticBuesport/

Følg med på Facebook-siden vår for gode NM tilbud!
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Reisebrev fra  Heidi Leira Brodshaug 

Ungdomssamling 2017 
 

Fra 18.november til 20.november var det ungdomssamling for bueskyttere mellom 13 og 25 år i 
Drammen.  

Turen min til Drammen begynte 
allerede 13:30 fredag. På Raufoss 
samlet vi oss fire skyttere fra 
Skreia. Klare for å dra på tur. 

Selvsagt måtte vi bytte på tog på 
Oslo S, og tiden fra Oslo til 
Drammen ble brukt på å spise 
pepperkaker, det er mye rart man 
har med på tur. 

Vel fremme i Drammen så gikk vi 
oss bort på turen til hotellet fra 
togstasjonen, de andre tre er 
fortsatt imponert av meg, som ledet ann, på villspor. Vi rotet oss ikke så veldig bort og fant 
hotellet på andre forsøk. 

Jeg fant fort veien til hotellrommet jeg skulle dele med tre andre jenter, fikk satt fra meg bagasjen 
og bevegde meg ned mot resepsjonen igjen. I jakt på venner og kjente. 

Middagen falt i smak, og jeg syns fortsatt det er synd jeg ble så fort mett. Etter middag lekte vi 
forskjellige leker for å bli bedre kjent. Blant annet lekte vi en lek hvor vi skulle stille oss i en ring, 
yngst til eldst, uten å snakke sammen, og vi stilte oss etter høyde på samme måte etterpå. Vi lekte 
en lek ved navn «Vakleegg» og vi lekte en type stollek. Og jeg er sikker på at alle både yngre og 
eldre hadde det morsomt. 

Lørdag begynte klokken 08:30 med frokost. Det var masse god mat og vi spiste oss mette. Etter 
frokost hørte vi på foredrag om mental trening ved Tord Nordbotten Sjaastad. Dette var utrolig 

spennende og jeg lærte 
utrolig mye. 

Etter foredraget ble vi delt i 
grupper og skulle på 
skattejakt. Det var gøy og 
noe jeg ikke har vært med 
på før, men jeg kan godt 
gjøre det flere ganger. Det 
ble mye latter og vi måtte 
tenke godt på flere av 
oppgavene. 
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Lunsjen ble servert 12:00 og 
etter den skulle vi til Tønsberg 
for å skyte stevne. På forhånd 
hadde vi blitt fortalt at dette 
skulle være ett 30 pils stevne og 
jeg brukte det som lokkemat til 
hun med en vond skulder. Jeg 
var ikke spesielt populær da de 
over høyttalerne sa at vi skulle 
skyte 60 piler i stedet. 

Nærmere klokken 20:00 var vi 
ferdig i hallen og vendte nesa 
mot Drammen igjen. Jeg var 
godt fornøyd med skytinga mi 
og smilet ble i fjeset mitt. 

Middagen besto av både forrett, 
hovedrett og dessert. Det smakte 
veldig godt og smilet mitt var 
nok like stort som før. 

Etter middagen ble vi samlet 
igjen og delt i grupper. Vi skulle 
lage bli kjent og presentere 
hverandre for alle de andre på 
søndag.  

Søndagen startet med frokost 
klokken 08:00. Jeg hadde allerede 
pakket nesten alt klart på 
rommet. 

Klokken 09:20 var det besøk av Antidoping Norge og Jørgen Kvåle. Dette var spennende og 
læreriktig.  

Etter besøket hadde vi lunsj og utsjekking.  

Det nærmet seg siste økt av helga og jeg kjente jeg gruet meg til å måtte dra hjem. 

Vi begynte siste del av helga med en Kahoot, quiz med spørsmål om helga, og litt andre ting som 
var både morsomme og aktuelle. Etterpå ble vi satt i grupper for å jobbe med og diskutere 
spørsmål fra Endre. 

Helga var utrolig morsom og lærerik. Jeg er fått mange noen nye venner og møtt mange jeg 
allerede kjenner. 

Eneste minus må være turen hjem da toget ikke gikk grunnet arbeid på skinnene og som reisene 
alene som for øvrig aldri har vært i Drammen eller på Oslo S før var ikke dette bare enkelt. Men 
med snille foreldre og hjelpe fra ansatte på både kiosker og Oslo S kom vi oss hjem til slutt. 
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Scan-Based Inspection Systems

GigaScan™ 

!"#$
!"!#$%#&'()*+,-.-/0)1

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

Vi har utviklet et spesielt kamera-basert system for 
geometrisk måling og skanning av fri form.

Systemet er ofte både bedre og langt billigere enn 
andre systemer for 3D måling og 3D skanning .

Egner seg like godt for store ting man ikke får inn i 
en målamaskin, som små ting med avansert ge-
ometri.

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

Ta kontakt for demo og tilbud .
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Returadresse
Norges Bueskytterforbund
0840 Oslo

 
 
 

 
 
 

 
 
 


