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Redaksjonelt
Da er tiden inne for å si takk for meg som ansvarlig for dette bladet. Etter nesten 2 år sitter jeg igjen med
mange nye erfaringer, og har kanskje lært bueskytternorge litt bedre. Håper fortsatt at bladet har livets rett og at
alle vi som er aktive i miljøet og bruker andre sosiale medier, har ønsker om at bladet skal bestå. Nok om dette.
Snart er tiden for at UK skal komme med innstillingen til hvilke utøvere som får representere Norge i
mesterskapene. Tenker her først og fremst på EM i 3D som kommer i Göteborg. Håper at mange norske blir å
se som tilskuere og heiagjeng, særlig vi som bor så nære. Innledende går jo som kjent på Bohus festning i
Kungälv, mens finaler går på Trädgårdsforeningens areal i Gøteborg som er et grønt hjerte fra 1800 tallet i
sentrum av Göteborg.
Til slutt vil jeg minne om våre NM som nærmer seg raskt. Først ute er skive-NM i Fredrikstad. Alle håper vel
at værgudene skal være på arrangørens og deltagernes side dette året. Neste er 3D NM på Røros. Her får vi
håpe at det blir all time high i antall startende. Som glad i mat håper jeg at H.E.G IL får til en like flott bankett
som i fjor. For de som ikke var der. Meld dere på. Beste banketten jeg har vært på i alle fall.
Til slutt vil jeg ønske Sigmund Lindberget lykke til med buestikka.
Rune Edvardsen
Forsidebilde
God skyting i bratt terreng.
Morgan Lundin og Anders Faugstad sjekker score under Oslo Open.
Foto: Morten Lunde

Utgiver:
Norges Bueskytterforbund
0840 Oslo
Bankkonto: 5134 06 05997
Tlf: 21 02 97 85
E-post: bue@nif.idrett.no
Internett: www.bueskyting.no

2

Annonsesatser for stevner:
Bladet kommer ut med ti nummer
årlig, med unntak av januar og juli.
Utsendelse ca. den 15. i måneden.
Abonnementet er inkludert i
medlemskapet i forbundets
klubber.
For andre kr. 160,- pr. år.

1/1-side kr. 350,1/2-side kr. 175,Annen annonsering etter avtale
Redaktør:
Sigmund Lindberget
buestikka@bueskyting.no

Design:
Johnny Nordtvedt

Presidenten har ordet
Tinget 2018
På årets Ting var 7 kretser og 39 klubber
representert. Det var til sammen 94 stemmeberettigede. 36% av klubbene var representert.
Tinget ble slik jeg ser det, gjennomført på en
ryddig og saklig måte. Per Bolstad fra Ås
Bueskyttere ble valgt som dirigent og styrte
gjennomføringen på en god måte.
Mesterskap
Av mesterskap som skal arrangeres i Norge i år vil jeg først og fremst
trekke fram Nordisk Ungdomsmesterskap, NUM, som arrangeres i
Larvik fra 29.06 til 01.07. Det er 288 påmeldte skyttere fra alle nordiske
land, Færøyene inkludert. Larvik Bueskyttere som er teknisk arrangør,
har kommet frem til et konsept som vi antar vil bli tatt særdeles godt
imot fra deltagere og ledere. NUM er et årlig arrangement som bidrar til
å skape gode sosiale og idrettslige kontakter på tvers av landegrensene og
et tiltak som bidrar til positiv utvikling av nordisk buesport.
Allerede 2. og 3. juni arrangeres NM Felt i Årdal i Ryfylke med Klepp
Bueskyttere som teknisk arrangør. Deltagelsen blir på samme nivå som i
2017.
Jeg ønsker dere alle god ferie og så håper jeg å treffe riktig mange av dere
på NM skive og NM 3D i august og september.
Med sportslig hilsen
Steinar
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Reisebrev
Stevnetur i Sverige og Danmark
Som heldige naboer til Søta Bror og med relativ kort reisevei til mange feltstevner, benytter vi oss selvsagt av det. Så også i år. Med oss hadde vi Jorun og Jan Erik
(Ellingsen), som vi møtte i Årjäng.

Oppvarming på Stallarholmen

Fra et mål i Fårhagen

Første stopp var Stallarholmfälten. Den ble avholdt på Kr. Himmelfartsdag.
Stevnet er på 2x12 mål ukjent/kjent avstand. Ukjent avstand i løypa rundt Pumpaberget.
Fårhagen var stedet for løype med kjent avstand.
Stallarholmen er en liten plass rett utenfor Strängnes. Som tilreisende norske skyttere og
bobilturister benytter vi overnatting ved klubbens stuga.
Stevnedagen opprant med sol og varme, ble det en flott dag i løypene.
Med mange etter hvert kjente svenske skyttere samt mange fra det finske landslaget til
start, og det meste av verdenseliten i Barebow til start, så var nok ikke noen toppplassering innen rekkevidde. Etter stevnet satte vi kursen mot Uppsala og et 2 dagers
stevne Felt/3D i regi av BSK Sturarna.
Fikk en avslappende dag på fredag i sentrum av Uppsala med deilig lunch og shopping.
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Lørdag ankom vi BSK Sturarnas fantastiske
område, hvor mange hadde campet siden
torsdag når de kom fra Stallarholmen. Her
var det tilgang til både toalett og dusj.
I et flott skogsterreng fikk opp mot 100
skyttere en varm og god dag.
Fyresfälten er et stevne på 2x12 mål ukjent/
kjent avstand.
Nok en dag med mye bra skyting fra våre
svenske og finske konkurrenter.
3D stevnet som var på søndag, gikk i samme terreng som Feltstevnet, og var på 24
mål. I diskusjonen om vanskelighetsgrad,
kan vi si at den inneholdt en del spennende
mål men ikke verre enn hva man forventet.

Oppvarming ved BSK Sturarna

Hvis avstandsbedømmingen
fra undertegnede vært bedre,
hadde nok dagen vært bra
også
Ellers ble det litt prat med de
svenske om våre ulike uttaksprosedyrer til mesterskap.
Etter premieutdelingen satte
vi kursen mot Danmark.
Første stopp ble Katrineholm.
Solnedgang over Vättern ved Gränna

Dagen etter satte vi kursen
mot Vadstena og overnatting

i Gränna, Polkagrisens hovedstad.
Etter en god dagsetappe satte vi våre ben på dansk jord i Køge. Fortsatt varmt og godt.
17. mai feiret vi i Ribe, Nordens eldste by, sammen med bosatte venner. Med god lunsj,
hjembakt kake og grillmat på kvelden, ble dagen allikevel minnerik. Det var tross alt
første gang noen av oss ikke var i Norge på denne dagen.
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Fra Lillehammer i
sør til Gålå og
Vinstra i nord

h^<zd/E'/'hZE^>E

ET SAMARBEID MELLOM LILLEHAMMER BUESKYTTERKLUBB, LAUGEN
BUESKYTTERKLUBB, HELVETE NATURPARK OG GÅLÅ BOOKING AS.
Ta med bueutstyret og legg ferien til Gudbrandsdalen
Lillehammer Bueskyttere har en 3D-bane nord for Lillehammer, hvor du
kan skyte 24 mål. Særegen løype i bratt skogsterreng. Leirplass med
utedo og bålplass midt i løypa.
Laugen Bueskytterklubb har 3D-bane like sør for Vinstra, hvor det er
satt ut mer enn 30 dyr. Løypa er kupert, med flere bratte partier og en
del opp- og nedovermål.
Helvete Naturpark i Espedalen kan i tillegg til en 12-måls 3D-bane by på
en tur ned i Nord-Europas største jettegryter, og servering i kafeen
tilknyttet naturparken. Utleie av bueskytterutstyr.
Gålå Booking har ny 12-måls 3D-bane fra våren 2018. De har utleie av
utstyr, og kafeen på Røsslyngsetra er åpen.

Mer enn 70 3D-dyr
Varierte løyper i
flott terreng
Kort avstand til
Rondane og
Jotunheimen
Velkommen!

Ta kontakt!
Pål Messenlien, Lillehammer Bueskytterklubb
messenlien@gmail.com // 918 76 521
Ola Klåpbakken, Laugen Bueskytterklubb
post@tradbow.no // 976 43 351
Helvete Naturpark
Espedalsvegen 656, 2658 Espedalen
opplev@helvete.info // 959 45 735
Gålå Booking AS
Gålåvegen 1343, 2646 Gålå
booking@galabooking.no // 21 42 25 22

Lillehammer
Bueskyttere, Laugen
Bueskytterklubb,
Helvete Naturpark
og Gålå Booking AS
ønsker
GOD TUR!
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Danish Open
Så ble kursen satt mot Nørre Snede og Danish Open.
Hele 50 norske skytter var påmeldt til denne store konkurransen. Banen gikk i et lånt
jakt-terreng hvor arrangørklubbene hadde lagt ned et stort arbeide med å få til 40 mål.
Innledende var vel ikke alle like fornøyde, men når finaledagen kom, først med eliminering for de 6 beste i hver klasse, og deretter semi og finaler, hevdet de norske seg bra.

Norske skyttere i samtale før start

Det som kanskje ikke var så bra var at arrangøren endret reglene for hvor mange som
skulle skyte finaler. Under Innbydelsen og informasjonen før start på lørdag, ble det
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gjort klart at de 8 beste i hver klasse der hvor det var 8 eller flere skulle skyte finaler.
Klasser med mindre enn 8 skjøt 14 mål sammen med de fra plass 9 og utover. Dette
endret arrangøren helt enkelt på lørdag til så vidt jeg vet ingen protester. Jeg holdt vel
helt kjeft, da min kone tjente på dette, mens jeg tapte. Det tror jeg lønte seg til slutt. Alt
i alt en flott tur og mange fine opplevelser.

Norske jenter på pallen. Hilde og Linda i Instinkt og Inger i Barebow

Tekst og foto: Rune Edvardsen
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Regelhjørnet !
Dette er en fast spalte som omhandler forskjellige regler, gjerne basert på
spørsmål fra leserne, prosedyrer for dommere, løsninger av situasjoner som ikke
er omtalt i regelverket, nyheter, fortolkninger etc.
Av Morten B. Wilmann

#62

NYE REGLER
Barebow Sist gang snakket jeg litt om barebow og den endringen som er foretatt for
denne divisjonen. Denne endringen er imidlertid ment for felt- og 3D-skyting, der distansene forandrer seg fra mål til mål, slik at forholdet mellom øyet og sentersurringens
avslutning blir mindre interessant.
Når det gjelder skiveskyting, der avstanden er den samme, kan midtsurringen fortsatt
ikke ende i øyehøyde og således muligens brukes som et baksikte. Det kan være nyttig
for barebowskyttere med denne presiseringen, slik at de ikke får noen overraskelser rett
før en konkurranse.
Recurve Her kom det nye regelverket fra WA ut med feilinformasjon når det gjelder
den fiberoptiske siktepinnen, da en viktig del av regelen var falt ut slik at man mente det
var blitt gjort en endring.
6DNHQEOHWDWWRSSDY:$·VGRPPHUNRPLWHRJGHWYLONRPPHHQUHWWLQJLGHWLQWHUQD
sjonale regelverket. Den fiberoptiske siktepinnen skal fortsatt måles separat fra en siktetunnel e.l.
En annen sak, som for så vidt gjelder alle divisjoner, er at man nå kan tillempe brilleglass, øyelapper etc for det øyet man ikke sikter med, slik som man vil. Dette øyet må
altså ikke lenger «dekkes helt til» for skyttere med briller eller lapp (noe som for øvrig
har vært vanskelig for dommere å kontrollere under bruk).
Generelt Helt nytt er imidlertid nye shoot-off regler for utendørsskyting. Hvis begge
skyttere nå skyter en 10-er på sin første pil (X-ring for compound) vil det bli en ny
shoot-off, uansett hvor «god» eller «dårlig» denne 10-HUHQ ;·HQ HU0HQGHWJMHOGHU
altså bare 10-HUHQ ;·HQ ² og bare første gang. For øvrig vil dommer avgjøre shoot-off
VRPI¡UDOWVnQ UPHVWVHQWHU«

11 11

TILBAKEBLIKK
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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

World Cup Antalya

- stadig flere skyter toppresultater

World Cup Stage 2 er ferdigskutt, og resultatene derfra viser at stadig f
lere skyttere hever seg og gjør det tettere i toppen under innledende
skyting.
I Recurve Herrer skjøt 20 skyttere 670 poeng eller høyere. Fordelingen
var 8 Europeiske, 10 kom fra Asia og 2 fra Nord-Amerika.
I Recurve Damer var det 25 skyttere på 650 poeng eller høyere, høyeste
poengsum var 691 poeng, 9 skyttere var Europeiske, 15 var fra Asia, og
en fra Mexico. Her er det fortsatt Asiatisk dominans, med tre Koreanere
på topp, 691, 683 og 679 poeng. Bra laginnsats der, ja.
Beste europeer var danske Maja Jager med 665 poeng på 7. plass.

Gullfinale recurve damer: Ksenia Perova og Chang Hye Jin

I Compound ser vi at Asia kommer mer og mer på banen med gode
skyttere, Chaewon So fra Korea best i dameklassen med 709 poeng foran
Vennam fra India på 706 og danske Tanja Jensen på tredjeplass med 701
poeng. Tre dameskyttere over 700 poeng denne dagen. 22 skyttere på 690
og høyere i dameklassen, der 9 var fra Europa, 9 fra Asia, 2 fra Afrika og
ei fra USA. Det var 40 skyttere på 680 eller høyere.
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Vi har nå åpnet ny nettbutikk

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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I herreklassen var det jevnt i toppen, med tre skyttere på 713 poeng, Mike Schloesser, Jongho Kim og Braden Gellenthien. Det var 28 skyttere
på 700 poeng og høyere, 9 av dem fra Asia, 13 fra Europa, 4 fra USA, en
fra Sør-Amerika og en fra Sør-Afrika, og vi må ned til 56 plass for å finne
690 poeng. Her ble det skutt mange tøffe matcher, og flere røk ut på gode poengsummer, blant annet mellom Mike Schloesser og Stephan Hansen i kvartfinalen, der Hansen skjøt 149 og Schloesser skjøt fullt hus.
Aldri morsomt å gå ut på 149 poeng.
Når en ser på medaljefordelingen til slutt, ser vi at Korea drar av sted
med medaljer i alle øvelser unntatt en, og det er i Compound Herrer individuelt, spørsmålet er ikke om de klarer det også der, men når de gjør det.
Når det gjelder lagskyting, ser vi av resultatene i Recurve Herrer at skytterne må ha en snittscore på 635 poeng for å være blant de 24 beste lagene. 16 plass i lag tilsvarer en snittscore på 655 poeng.
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Tekst: Sigmund Lindberget - Bilder. WA
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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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Vi søker arrangører av
NM 3D og NM felt for 2019 og 2020
For mesterskap i 2019 ønskes søknad innen 31 august 2018 (samme
frist som for NM innendørs 2021 som tidligere er annonsert)
Arrangører søkes for følgende mesterskap:
i

NM 3D 2019

i

NM Felt 2019

i

NM 3D 2020

i

NM Felt 2020
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Region Innlandet
- ny krets stiftet

Bueskytterregion Innlandet har avholdt sitt stiftelsesmøte.
God oppslutning med 6 av 8 klubber som var representert.
Regionen vil bestå av følgende klubber:
- Eidskog Bueskytterklubb
- Elverum Bueskyttere
- Hamar & Omegn Bueskyttere
- Land Bueskytterklubb
- Laugen Bueskytterklubb
- Lillehammer Bueskytterklubb
- Skreia IL Bueskyttere
- Solør Bueskyttere

Sigmund Lindberget fra Elverum Bueskyttere påtok seg ansvaret til å lede
Regionen det første året.
For Norges Bueskytterforbund betyr dette at alle klubber i Norge nå er
med i en region. En stor dag for norsk bueskyting. Nå gleder vi oss til
fortsettelsen av det viktige arbeidet som skjer i regionsleddene for å få
oppegående og velfungerende regioner.
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PRIORITY

Returadresse
Norges Bueskytterforbund
0840 Oslo

