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Presidenten  
har ordet. 
 

Norges Bueskytterforbund har i samarbeid med avdeling for 
teknikk og motorikk ved Olympiatoppen bygd opp et program for 
å holde seg skadefri som bueskytter. Innledningsvis minnes det om 
at skader kan forebygges ved bruk av riktig teknikk, fokus på 
belastningsstyring, individuelt tilpasset bue og skadeforebyggende øvelser. I tillegg bør oppvarming 
være en del av enhver treningsøkt og konkurranse.  

Du kan kostnadsfritt gå inn via følgende adresse: http://skadefri.no/idretter/bueskyting/. Du kan 
også kostnadsfritt hente ned appen ved å gå inn på Play Butikk på din smarttelefon, tast inn 
skadefri. 

Treningsavbrekk ved sene- og muskelskader kan bli langvarig. Bruk derfor gjerne øvelsene for 
bueskyting som du finner under skadefri.no. 

Skader i bueskyting kan unngås 

Treningen skal alltid ta for seg både styrke, stabilitet, fleksibilitet, koordinasjon og kjernestabilitet. 
Selv om det som oftest ikke er mulig å få til i et vanlig idrettslag, vil det optimale være at hver 
utøver sjekkes for risikofaktorer og at det settes opp individuelle programmer etter de svakheter 
som oppdages. 

Gjenkjenne feil teknikk 
 
Trenere og utøvere må være oppmerksomme på begynnende overbelastninger og tidlig sette inn 
tiltak for å redusere belastningen. Utøvere med begynnende smerter i skuldrene vil ofte ubevisst 
endre bevegelsesmønster for å redusere smertene. I de stående presisjonsidrettene kan en for 
eksempel se at utøveren begynner å kompensere med nakkemuskulaturen ved å heve skuldrene 
eller sette frem haken i stedet for å trekke haken inn. 
 
En sterk kropp tåler mer og yter bedre 

Hensikten med øvelsene er å utvikle de fysiske forutsetningene som trengs for å bli en bedre 
bueskytter. 
 
Trening med mening                                                                                                                                   

Vær fokusert på hva du ønsker å forbedre når du gjør skytetrening på blink. Da kan du skyte færre 
piler per treningsøkt, belastningen på musklene og leddene reduseres, og du lærer samtidig bedre 
teknikk. 

 

Med sportslig hilsen 

Steinar 
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Hederstegn til Morten B. Wilmann 
 
 

 
 
Morten B. Wilmann ble ansatt i Norges Bueskytterforbund 28 år gammel den 01.07.1979. 
Han går av som generalsekretær 05.03.2018 etter tett innpå 39 års tjeneste. Morten har i alle 
år brukt svært mye av sin tid på arbeidsoppgavene i NBF, langt utover normal arbeidstid. Ved 
siden av oppgaven som generalsekretær har han de fleste av årene også vært redaktør i 
Buestikka. I World Archery har han fylt rollen som Chairman FITA Judge Committee - Leder 
i FITA's Dommerkomité og FITA international Judge - Internasjonal FITA dommer. Han har 
også fylt oppgaven som hoveddommer under flere OL. Morten er også en ettertraktet 
foreleser på dommerkurs både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Nasjonalt har Morten jobbet for at mindre særforbund skal få sin rettmessige del av 
overskuddet fra Norsk Tipping. Dette arbeidet har vært svært viktig, men har vært lite kjent i 
bueskyttermiljøet.  
 
Vi skylder Morten en stor takk for all den innsats han har lagt ned for norsk bueskyting. 
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INVITERTE TIL WORKSHOP 
 
Selv om 3D sesongen ikke har startet opp enda, er det mange skyttere som jobber hardt 
for å komme i form til oppstart. Ni skyttere fra forskjellige klubber deltok på 3D-
workshop på Vinstra sist helg. 
 
Det var Nina Standerholen og Ola Klåpbakken fra Laugen bueskyttere som hadde tatt initiativ til 
å arrangere en workshop for skyttere som har meldt interesse for internasjonal satsing i 3D i 
2018. 
 
VEIEN BLIR TIL MENS MAN GÅR 
Innholdet i workshopen var delvis planlagt på forhånd og ble justert under frokosten første dag. 

Etter innspill fra deltakerne, ble det lagt til rette for filming og mulighet for å teste utstyr og 

gjennomgang av teknikker både i forhold til mental trening og for den mer praktiske utførelsen 

av skytingen. Det ble også delt dokumentasjon om trening, utstyrs tuning og linker til forskjellige 

treningfilmer og andre nyttige ting. 

 
FILM AVSLØRER FEIL 
Alle aktiviteter foregikk innendørs i en 20 meter lang gymsal. Etter et par runder med 

oppvarmingspiler, ble hver deltaker filmet fra tre forskjellige vinkler. Både under skyting på 18 

meter, men også ved å gjennomføre blindskyting på kort hold. Mens en og en skytter 

gjennomførte dette, stod alle de andre og observerte skytingen. Noe som gjorde hver enkelt 

skytter mer konsentrert, samtidig som det også ga litt følelse av å være i en konkurransesituasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Linda Cathrine Herud fra H.E.G IL i aksjon. Bak kamera, Nina Standerholen 
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Skytteren blir mer oppmerksom på hva som skjer før og under skudd ved å skyte med lukkede 

øyne. Skytteren gjennomfører veldig ofte bedre enn ved skudd fra 18 metershold. 

 
FORBEDRINGER 
Alle har forbedringspotensiale og det er ved filming av skytteren dette kommer ekstra godt fram. 

Små ting som å gripe etter buen, ankring og vinkel på strengehånden, kan gi store utslag. De små 

tingene som ble lagt merke til av de andre deltakerne under filmingen ble justert og en ny runde 

med filming viste at alle hadde gjort endringer som ga stor forbedring av skyteteknikk og 

gjennomføring- 

Gjennomgang av utstyr, justering av buer og skyting med ulike piler og barskafttesting var noe av 

det som ble gjennomført i helgen. Men også diskusjoner rundt treningsforhold, trenertilgang-, 

kurs og  klubb med oppfølging og krav. 

 
TILGANG PÅ UTSTYR 
Under workshopen ble det skutt piler med ulike egenskaper. Både barskaft og ferdigfjøret av ulik 

kvalitet 

-Det er fantastisk å kunne ha tilgang på piler og barskaft i alle lengder og utgaver, sier Rune 

Edvardsen, Hvaler IL Bueskyttere. Han mener alle klubber burde hatt et utvalg av piler og 

barskaft for testing før skytterne går til innkjøp av masse piler, som kanskje ikke passer helt til 

skytter. 

Edvardsen har lang erfaring med buesport og er sammen med sin kone, Inger Edvardsen, aktiv 

på flere områder i sin klubb og bruker mye av fritiden på bueskyting og stevnedeltakelse. 

 
ULIK BAKGRUNN 
-Vi klarer ikke å få plass til alle 40 som har meldt interesser for 3D satsing i år, sier Standerholen. 

En workshop gjennomføres best med et lite antall deltakere, som alle bidrar med kunnskap og 

erfaring, sier hun. Vi har prioritert skyttere som både har erfaring fra internasjonal deltakelse, 

lang trenererfaring og noen som bare har holdt på kort tid og derfor ikke har denne erfaringen fra 

tidligere. 

Flere av deltakerne på samlingen i helgen har deltatt i internasjonale konkurranser, både VM og 

EM og erfaringer gjort på disse stevnene ble delt med de andre. Dette må deles, det er ikke noen 

fasit eller teoretisk forklaring på hvordan man oppfatter internasjonal deltakelse. Mange land har 

landslag som forbereder seg på en helt annen måte enn det gjøres i Norge. Ved å observere 

andre, vil man også se ulikheter og fordeler med å være godt forberedt. 
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ERFARNE INITIATIVTAKERE 
Ola Klåpbakken og Nina Standerholen har lang erfaring som utøvere og trenere med instinkt og 

barebow og mener det er i disse to klassene de har mest å bidra med. Bueklasser med sikte, vil ha 

behov for litt andre innspill enn det vi kan klare å gi, mener de to. Og oppfordrer samtidig 

skyttere i disse klassene til å ha en tilsvarende workshop. Vi deler mer enn gjerne erfaring fra 

helgen for de som eventuelt ønsker å dra i gang en tilsvarende workshop for skyttere i klasser 

med sikte sier Klåpbakken. 

 
ROSER VERTSKAPET 
-Initiativet var fantastisk bra, og all ære til Ola og Nina for dette, sier Lars Erik Amundsen, fra 

H.E.G Il bueskyttere. Han mener det ikke skulle vært nødvendig å gjort dette i privat regi, men at 

forbundet burde ha lagt opp til samlinger som dette.  Jeg føler at 3D miljøet ikke er godt nok 

prioritert hos forbundet, og at de burde gjort mer for å heve kompetansenivået for skyttere som 

driver med 3D, sier han. Mange klubber sliter med begrensede trenerressurser og samlinger som 

den på Vinstra kan tilføre både skyttere og klubber mer kompetanse på dette området. 

 
DELTAKERMEDVIRKNING 
-Alle har noe å bidra med på en workshop, sier Nina Standerholen. Hun heller mer mot en 

workshop enn et kurs.  på et kurs er man litt låst til kursopplegget, sier hun. Liv Lien, fra Laugen 

bueskyttere er enig med Nina om at det å dele egen kunnskap og erfaring er vel så viktig som å 

sitte og ta inn masse teoriundervisning. 

Det unike med 3D miljøet både i Norge og på internasjonalt plan, er samholdet og viljen til å dele 

kunnskap og erfaringer. Alle er både konkurrenter men også kolleger i et godt miljø. 

 
GA MERSMAK 
Workshopen på Vinstra ga mersmak for alle deltakerne, og det kan være aktuelt å gjennomføre 

flere samlinger av denne typen. Både i og utenfor 3D løypa. Det er riktignok ikke avklart når, 

hvor eller hvem som skal sette opp en ny samling, men erfaringene fra denne helgen vil kunne 

komme andre initiativtakere tilgode. -Hvis interessen er stor, vil vi se om vi klarer å sette opp en 

ny samling, sier Standerholen. 

 

 

Tekst og foto: Hilde Haldorhamn 
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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,-  

 

 



 
  DELTAKERTOPPEN  
     2017/2018    

Fana BK 30 
Vigra IL                                30 
Kristiansand BS 25 
Harstad BS    19 
Larvik BS    18 
Sarpsborg BS    16 
Tinden BK    16 
Klepp BS    15 
Bergen BS 
Rana BK 

   15 
14 

Bodø BF                                   14 
Førde BS      14 
Sandefjord BS    13 
Stavanger BS    12 
Skreia IL    11 
Moss BS 10 
Askim BS 10 
Sverresborg BS 10 
Hundeidvik IL 10 
Farsund IL 10 
Tønsberg & OB 9 
IL Yrjar 9 
H.E.G. 9 
Vestnes BS 8 
Ytre Nordfjord BK 8 
Finstadbru BS 8 
Lillestrøm & OB 7 
Tustna IL 7 
Sortland BS 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. 1. mars 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 Vigra som 
vi spådde hadde mer kapasitet 
og økte til 30 skyttere.  Men 
Fana svarte på tiltalen og 
samlet også 30 skyttere i et 
stevne.  Det er altså «dødt 
løp» i toppen foreløpig, så det 

  
 
Larvik BS avanserte mange 
plasser i siste periode, og nå 
med Moss BS inne på lista 
noterer vi at Østlandet ser ut 
til å våkne. 
Store klubber som Lillestrøm, 
Ullensaker og ikke minst 
Fredrikstad forventes høyt i 
tabellen, men det har fortsatt 
ikke «løsnet» helt. Ellers har 
også Bodø BF trosset vinter-
været og skaffet seg en plass 
på listas øverste halvdel.  
Vi håper fortsatt på mange nye 
skyttere i tillegg til våre 
gamle «travere», noe som også 
kan gi oss flere overraskelser 
på lista. 
  
Lykke til. 
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Hundeidvik Bueskyttere er en liten, 
men suksessrik klubb i regionen midt, i 
hjerte av Sykkylven. Vi har hatt ønske 
om å arrangere et eget stevne lenge, 
men som liten klubb manglet vi en god 
del matter for å realisere dette. Men 
årets NM arrangør Vigra IL Bueskyttere 
både motiverte og hjalp oss i gang med 
forberedelsen og gjennomføring av eget 
stevne. Vi har et godt samarbeid med 
Vigra og fikk låne mye utstyr samt 
Ianseo-erfarne folk fra dem, noe vi er 
veldig takknemlige for. Også Ålesund 
Bueskytterklubb hjalp oss med utlån av 
sikkerhetsnett. Det var en veldig positiv opplevelse for oss at samarbeid mellom klubbene i 
regionen gjorde det mulig for en liten klubb som oss å gjennomføre et vellykket stevne. 
 
Vi kunne si oss godt fornøyde etter vårt første stevne på Sykkylven storhall, 13.januar 2018. De 
var 42 påmeldte skyttere fra Vigra, Ålesund, Vestnes, Ytre Nordfjord, Molde og Harøya. 
Hundeidvik bueskyttere stilte selv med 10 skyttere. Alt gikk knirkefritt og vi har fått mange 

positive 
tilbakemeldinger fra deltakende skyttere.  
 

 
Ekstra stas å ha tre av de fire beste skyttere i den største klassen R2. Simen Alvestad skjøt seg til 
1.plass, følgt av Kjetil Hansen (Vestnes Bueskyttere) på 2.plass, og Kristian Fet vann mot  
Carola Herrmann i bronsefinalen og tok dermed 3.plass. 
 
Det var en meget positiv erfaring for oss og vi kommer til å gjenta dette. 
Vi er nå i full gang med å skaffe oss sponsorer og støttespillere for å 
kunne kjøpe oss det nødvendige utstyret som flere matter og lyd- og 
lysanlegg selv. Og vi er i full opptrening til NM og gleder oss til å sende 
10 av våre skyttere til Vigrahallen 16.-18.mars. 
 
Mvh Ralf Alvestad 
Hundeidvik IL Bueskyttere 
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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 
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10 på topp 3D - ved Jan Erik Ellingsen 

Vi lar Odd Lillesæter fra Laugen              
representere  oppstarten av 3D sesongen 
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web: www.arcticbuesport.no

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

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

vår, så skaffer vi det - ta kontakt

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

Vi kjører førsesong-kampanje!
10% rabatt på alt fra Carbon Express frem til 11. april 2018
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TINGET 2018 
 

Tinget 2018 begynner å ta form.   Det er anmeldt 41 klubber, omtrent samme antall som sist 
gang.   Det er altså under halvparten av våre klubber som vil ta del i framtida for norsk 
bueskyting  et område som kanskje er spesielt interessant denne gangen da det legges fram et 
strategidokument for diskusjon, som de nærmeste årene blir førende for idretten vår.  
Man kan kanskje ikke pålegge våre organisasjonsledd å være tilstede på Tinget (selv om de 

nntektene fra 
administrasjonsavgiften til å subsidiere kostnadene til de som møter fram  da vil i det minste alle 
klubber delta på sitt vis. 
Det ser også ut til at flere av regionene/kretsene heller ikke møter fram, og det er et signal om at 
det må sterkere lut til på regionsplanet.   En region/krets må kunne sies å ha en viss plikt til å 
møte på forbundstinget. 
 
Vel, noen flere representanter enn i 2016 deltar bare ved dagsframmøte; det som kalles 
dagpakke.   Det kan være forståelig at noen klubber på denne måten ønsker å spare penger, men 
ser man nøye på prisene, er det faktisk ikke så mye å spare.  Og man går jo glipp av alle samtalene 
og diskusjonene  og det sosiale aspektet  man får på kveldstid.   Det er mange nye 
representanter, og disse kunne gjerne bli bedre kjent med bueskytter-Norge. 
 
Tingpapirene er sendt ut både elektronisk (19. febr.) og senere i papirformat etter trykking.   Her 
fremgår bl.a. at vi denne gangen har drøyt 30 forslag  halvparten av antall forslag i 2016.   Dette 
kan ha bakgrunn i en større «edruelig» fra forslagsstillerne og er et sunnhetstegn.   Mange forslag 
denne gangen er «to the point». 
Det man ellers legger merke til, er at det blir skikkelig konkurranse om arrangement av NM 
Innendørs i 2020.   Hele fire klubber søker om arrangementet (Bergen BS, Sandefjord BS, 
Tønsberg & OB og IL Yrjar) og klubbenes representanter vil presentere detaljer i sine søknader, 
og så får Tinget si sitt. 
Det er dårligere stilt med våre øvrige NM, men det er ellers ikke for sent å søke om disse. 
 
Så sees vi da, på Tinget den 21. april (eller kanskje fredagskvelden ?). 
 
MBW 
___________________________________________________________________________ 

 

VIKTIG MELDING 

Alle Særforbund i Norges Idrettsforbund må endre sin domeneadresse @idrett.no til sitt eget 
forbund, og Norges Bueskytterforbund har fått @bueskytterforbundet.no som domene.  

Vår hovedmail er:   bue@bueskytterforbundet.no 

Noter derfor disse mailadressene;  

bue@bueskytterforbundet.no           Generalsekretær Jan R Skyttesæter  

endre@bueskytterforbundet.no        Utviklingsansvarlig Endre Vik Larsen  

jan.skytteseter@bueskytterforbundet.no      Vil bli lest og eventuelt videreformidlet frem til  
                                                                          1/7-18, deretter vil den bli slettet. 
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Forbundskontoret informerer:  
 
Vi holder i disse dager på å rydde en del på lageret vårt, og benytter anledningen til å legge ved 
noen klistremerker, symerker og pins fra VM Felt i Loen 1990 og EM Felt på Hafjell 1995 som vi 
fant under ryddingen. 

Dersom noen skulle ha interesse av dette så kan Endre Vik Larsen kontaktes for mer 
informasjon.  

Mail til Endre: endre@bueskytterforbundet.no 

Tlf: 21029077 

 

 

  VM 90 Loen, stoffmerke              VM 90 Loen, klistremerke                      VM 90 Loen, Pins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               EM 95 Hafjell, klistremerke                        EM 95 Hafjell, Pins 
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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

PRIORITY


