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Presidenten
har ordet.

NM inne 2018
Jeg vil med dette få takke Vigra IL ² Bueskyttere med et fantastisk flott gjennomført NMarrangement. Det var svært god deltagelse ved arrangementet fra klubber/skyttere fra det ganske
land. Jeg gratulerer alle deltagende skyttere med prestasjonene.
Videre utvikling av norsk buesport
Aktiviteten i Norges Bueskytterforbund øker stadig. I 2017 er det avholdt mer enn 250
konkurranser der 1152 skyttere har deltatt. I 2011 hadde vi 596 aktive konkurranseskyttere. Det vil
si at vi er tett innpå en dobling i løpet av 6 år. I 2017 var det i alt 6.897 skyttere som var påmeldt
våre stevner. Tilsvarende tall for 2011 var 3.752 påmeldte skyttere. Buesporten er med disse tallene
en av de mest aktive særidrettene i Norge.
Det er hyggelig å konstatere at det stadig kommer nye klubber til. Pr. dato har vi 107 klubber, og
det er flere på gang. Det er viktig for vår samlede aktivitet at det blir tettere med klubber. En av
forutsetningene for å lykkes vil være at nye og gamle klubber sørger for å utdanne aktivitetsledere,
trenere og dommere. Har dere behov for impulser fra NBF, så er vår utviklingsansvarlige Endre
Vik Larsen rette mann å ta kontakt med. Han treffes på tlf. 99 12 51 03.
Krets/regionnivået bør også utvikles videre. Vi regner nå med at region Innlandet blir etablert i
løpet av kort tid. Denne regionen vil i startfasen bestå av 9 klubber. Da vil hele landet være delt inn
i kretser/regioner. I 2019 vil NBF invitere alle kretser/regioner inn til et møte. Dette er noe vi
ønsker å gjenta hvert annet år. Målsettingen er å styrke regionleddet.

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,-

DELTAKERTOPPEN
2017/2018
Fana BK
Vigra IL
Ullensaker BK
Kristiansand BS
Tinden BK
Lillestrøm & OB
Harstad BS
Larvik BS
Sandefjord BS
Sarpsborg BS
Klepp BS
Bergen BS
Rana BK
Bodø BF
Førde BS
Skreia IL
Stavanger BS
H.E.G. IL
Grenland BS
Moss BS
Lillehammer BK
Tønsberg & OB
Askim BS
Sverresborg BS
Hundeidvik IL
Farsund IL
IL Yrjar
Vestnes BS
Ytre Nordfjord BK
Finstadbru BS
Drammen BS
Harøy BL
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Dette er en uformell «konkurranse» som beskriver hvor mange
skyttere en klubb stiller med
på samme stevnet.
Antallet er hentet fra innkomne
resultatlister pr. NM innendørs
2018 og er derfor ikke nødvendigvis helt korrekt, men det
sier likevel litt om stevneaktiviteten.
___________
I og med at vi avslutter denne
innendørskonkurransen pr. i
dag, får vi bare gratulere Fana
BK og Vigra IL med delt førsteplass. Litt overraskende tro
Ullensaker til ved sesongslutt
og tok 3. plassen.
Mange klubber økte sitt antall
mot slutten av sesongen, noe
som medførte at alle klubber på
hhv 7 og 6 deltakere falt ut,
og det var en del. Drammen BS
og Harøy IL fikk derimot klemt
VHJLQQ«
Også Lillestrøm «tok seg
sammen» som vi spådde og havnet
helt i toppen, mens vi undres
over Fredrikstad BS som ikke en
gang havnet på lista.
Det er gledelig stor geografisk
spredning på klubbene, og med
Tustna IL, Laugen BK, Skrim IL,
Loen IL, Sortland BK, Solør BS,
Oslo BS og Søndre Torsken tett
oppunder lista, ser vi at
idretten vår er i utvikling.
Da gjenstår bare å ønske våre
klubber en fin-fin utendørssesong der vi har planer om en
ny uformell konkurranse.
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NM Innendørs 2018 ² Det perfekte NM !
Årets NM innendørs var ² etter søknad ² lagt til Vigra i Møre og Romsdal. Vigra idrettslag skulle
stå for regien, med en meget aktiv bueskyttergruppe i spissen.
Vigra lyder for en Østlending litt «utaskjærs», men frykten for et dårlig besøkt mesterskap viste
seg å være ugrunnet. Nesten 400 skyttere stilte til start, og dette var det best besøkte NM hittil
utenfor «det sentrale Østlandet».
Det gjorde ellers ingenting at Ålesund flyplass faktisk ligger på Vigra ² med bil ca. 5 min. fra
konkurransestedet. Det meste av overnattingen måtte dog skje i selve Ålesund, for øvrig en
hyggelig by, men arrangøren hadde sørget for busstransport så det var ikke mye å klage på i den
anledning.
Faktisk var det ikke noe å klage på i det hele tatt ! Idrettshallen var som skapt for bueskyting,
med en hovedhall (innendørs fotballbane) og en tilleggshall der man fikk rom både for kiosksalg
med kafeteria, oppbevaringsbur for skytterutstyr og oppvarmingsbane.
Og kafeteriaen har foreløpig en 1. plass på rankingen. Foruten de sedvanlige pølser, sjokolade,
kaffe og mineralvann, stilte man opp med hamburdere, lasagne, baccalao (i to varianter) og
fiskesuppe med reker. Frukt og sandwiches kunne man også få kjøpt. Denne kafeteriaen var
tilsynelatende svært godt besøkt, og salget gikk visstnok over all forventning
og bidro antakelig godt til klubbens formidable overskudd (som selvsagt også hang sammen med
svært god innsats overfor og medvirkning fra områdets sponsorer, kommunale tilskudd og ikke
minst gratis hall).
Kafeteriaen var for øvrig god og varm, for selve skytehallen holdt nok ² som vanlig ² noe lavere
temperatur enn hjemme i sofaen. Vanligvis er jo den kroppslige aktiviteten større i mange andre
idretter enn bueskyting. Men da varmeaggregatet i deler av hallen tok seg en pause tidlig en
lørdag morgen og de fleste søkte til kafeteriaen, hvor klubben til og med hadde fått opp en
salgstand med yttertøy, ble det spøkt litt med «Sunnmørsk planlegging».
Men et NM handler jo selvsagt også om selve skytingen, og da er det viktig at resultat-servicen
fungerer. Denne gangen hadde man tatt sjansen på å benytte nye terminaler uten alt
ledningsstyret og alt var under kontroll av Jon-Arne Storelv og lokale krefter, mens NBF-stab for
øvrig sto for «skiftene» (scorekort, navnelapper etc.).
Fredag og halve lørdag (og vel så det) gikk med til kvalifisering for matchskyting, og så gjorde
man den geniale ideen å gjennomføre åpningsseremonien før lagkonkurransen - et tidspunkt da
de fleste faktisk var tilstede. Man fikk til og med flettet inn en utdeling av hederstegn ² og aldri
har vel flere applaudert denne.
Konkurranseresultatene kan man finne annet sted, men det er jo artig å nevne at arrangørklubben
fikk med seg gullmedalje for lag i yngste klasse ² og det lover jo godt for klubbens framtid.
Gullkampen ble for øvrig svært spennende og vekslet til siste slutt.
Av de mer spesielle bueskytterrelaterte tingene i Vigra-området er at vår eneste paralympiske
gullmedaljevinner, Marie Røssvik, bor rett ved hallen. Siden dette er noen år siden var hun ikke i
form til å bivåne mesterskapet, men man hadde laget en monter med utstilling av hennes mange
premier og medaljer fra den gang (1970/1980-årene).
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Her kan vi se Marie Røssvik sin samling, omkranset av sjefenes sjef, Thormod Roth, lengst til
K¡\UH'H¡YULJHGHOWDNHUQHSnELOGHWRYHUODWHUMHJWLODUWLNNHOHQVOHVHUHnJMHWWHSn«
Så ble mesterskapet gjennomført i «fin stil» og uten betydelige forsinkelser, mens det blir
opp til Førde Bueskyttere i 2019 «å hoppe etter Wirkola».
MBW
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CATOS BUESPORT
Shrewd Archery

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

Organisasjonsnr.
NO 977 325 323

Postadresse
Rustadgt. 45
3187 HORTEN
NORWAY

Telefon
Mobil
Tlf./fax

920 19 645
33 04 53 63

Bank
9710 61 00644

E-mail

caeide@online.no

Internett
www.pilogbue.com

Ringenes Herrer

(Fita-blinkens historie)
I følge E. G. Heaths bok "The grey Goose Wing"
(s.177ff) var det prinsen av Wales, den senere
kong George IV (1762-1830) som standardiserte
de fargede ringene og ga dem verdi. Sentrum var
gult (eller forgylt!), så fulgte rød, blå, svart og hvit,
altså det samme som idag. Verdiene var imidlertid
9 for blink, 7 for rød, 5 for blå (denne kunne også
være hvit), 3 for svart, og 1 for hvit, den såkalte
"The Prince's Reckoning
Prinsen fastsatte også skyteavstandene, som ble
satt til 100, 80 og 60 yards (1 yard = 0,9144
meter), som ble kjent som "The Prince's
Lengths". Ganske brukbare hold for
presisjonsskyting med tradisjonelle langbuer!
Hvor gamle er ringene? De har vært i bruk minst
så lenge som fra 1754. Da ble "The Finsbury
Archers" gitt ordre om å "... provide a target or
square pasteboard, covered with cloth; round the centre of
which should be drawn a circle, and about that circle four
concentric rings, to be visible and exactly distiguished by
colours". Ringene skulle være i de fargene som
beskrevet ovenfor.
Kort sagt, en skive med en lang og ærerik historie!
Nils Torske, Bueskyttergruppa i Levanger Helsesportslag.
PS. Vår idrett er svært Anglofisert, vi måler i pund, tommer, grain. Avstandene stammer fra
yards. 20 yards er 18 meter osv. FITA ble for noen år siden til det mer forståelige World Archery.
De humørfylte engelskmenn ynder å tolke det franske forkortelsen FITA med: «Foreign
Interference of Target Archery». Og så må vi heller ikke glemme i hvilket land vi finner
Sherwoodskogen.
Truls Erik Dahl, Ås Bueskyttere.
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Vi åpner snart ny nettbutikk.
Følg med for gode åpningstilbud

Vi leverer ALT innen buesporten.
Dersom du er ute etter noe du ikke finner i nettbutikken
vår, så skaffer vi det - ta kontakt

web: www.arcticbuesport.no
tlf: 402 48 901 (Arnt) / 481 87 167 (Jon-Arne)

Følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/ArcticBuesport/
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GigaScan™
Scan-Based Inspection Systems
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 geometri.
Vi foretrekker 3D systems ulike Geomagic software ,
men er ikke låst til den...
Ta kontakt for demo og tilbud .

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

Returadresse
Norges Bueskytterforbund
0840 Oslo

