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Redaksjonelt
April er måneden da alle klubber må foreta innrapportering av aktivitetstall inn til
Norges Idrettsforbund. Disse tallene blir lagt til grunn for hvordan midler skal fordeles mellom de forskjellige forbundene i NIF. Det er viktig at denne rapporteringen blir
gjennomført og at klubbene bruker nødvendig tid for å få dette korrekt.
Det skal fylles ut hvor mange i hver aldersgruppe som har deltatt i definerte aktiviteter og dersom en skytter har deltatt både i skiveskyting og i jakt/felt, så må denne
skytteren telles med på begge aktivitetene.
Dere må også huske på at det ikke er nødvendig å delta på stevne i denne aktiviteten for at en skal telles med. Det gjelder for all aktivitet, det vil si når en deltar på
treningen i klubbregi i de forskjellige aktivitetene. Det er viktig å få med alle, og det
er spesielt viktig at en får med alle i de yngre årsklassene.
Det er også viktig å forsikre seg om at dere får med korrekt antall skyttere som
trenger spesiell tilpasning når de er med og skyter, da disse utøverne teller mye i
denne rapporteringen.
Våren nærmer seg med stormskritt, og selv om det er store variasjoner over vårt
langstrakte land kjenner vel alle litt ekstra kribling når sola begynner å varme i solveggen. Ser at det legges ut bilder der folk har
måkt vekk snøen til skytematten for å kunne ta det i bruk så fort det blir mulig. Andre steder i landet vårt har det vært grønt en
stund allerede og folk har kommet i gang med uteaktiviteter uten å måke vei.
Ønsker alle lykke til med overgangen til utendørssesongen uansett hvor i landet de bor.
Sigmund Lindberget

Forsidebilde
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Visepresidenten har ordet
Denne gangen vil jeg gjerne skrive litt omkring skyting innendørs. Norge er et land med lang
innendørssesong og forholdsvis kort utendørssesong dersom en ser bort fra de som er så herdet at de skyter utendørs nesten hele året. For de fleste av oss er det mer komfortabelt å kunne oppholde seg innendørs når snøen fyker rundt veggene eller sludd og regn suger varmen ut
av folk.
De fleste forbinder innendørs skyting med 18 og 25 meter, men dette er ikke de eneste skyterundene som blir praktisert. Vi har jo i snart en mannsalder vært med på eller hørt om Krystallstevnet i Stavanger Idrettshall der det ble skutt på avstander opp mot 80 meter på lengste avstand når det ble arrangert 1440-runde der. De senere årene har det blitt skutt på 70m/60m og
50m, med andre ord på lik linje med avstandene det skytes på utendørs. Nå er det heldigvis
flere som henger seg på denne trenden og arrangerer stevner på vinterstid med avstander
tilsvarende utendørs skyting. Disse stevnene blir benyttet av blant annet landslaget til å skyte
om uttak til internasjonale stevner og er en fin overgang til utesesongens konkurranser, og de
er også nødvendige for å få skutt uttakskravene før fristen for kvalifisering har gått ut.
Det siste som har dukket opp her i Norge er innendørs 3D-skyting. Dette er noe som har blitt
arrangert i lengre tid i andre land i Europa og Amerika. Det er jo naturlig at det dukker opp i
land som har en årstid som er noe ubekvem i forhold til å fryse på fingre og tær når temperaturen faller under null. Jeg var tilstede på Norges første approberte innendørs 3D-stevne i februar
og ble imponert over innsatsen som arrangørklubben Solør Bueskyttere hadde lagt ned for å få
det så autentisk som mulig, blant annet ved å kamuflere med grantrær og kamuflasjenett og
ved å sette opp bakgrunner med fotografier fra naturen.
Neste arrangør av innendørs 3D er Bueskyttergruppen til Goma IL i Kristiansund, og vi håper
flere klubber undersøker muligheten for slike arrangement. Dette er noe som øker aktiviteten
vår, og høye aktivitetstall kommer godt med både for skytterne som deltar og alle klubbene
som rapporterer inn aktivitetstallene i den årlige rapporteringen til Idrettsforbundet.
Det største nasjonale stevnet i løpet av året her i Norge er jo NM innendørs, og jeg vil gjerne
komme med et tips til alle deltagerne som skal skyte der, spesielt de som ikke er ungdommer
lenger. Jeg fikk nylig et brev fra en av våre godt voksne skyttere som hadde gjort seg noen
betraktninger omkring forskjellen i lysstyrke inne i haller og i sollyset utenfor hallen. Vedkommende hadde vært ute i pausen på et stevne for å legge på ny parkeringslapp på bilen og kom
også i prat med noen andre som også var ute og trakk frisk luft (?) i det fine været. Etter pausen var det ingen ting som stemte, pilene gikk i hytt og pine. Han spurte en øyenlege om dette
og fikk beskjed om at en 40-åring trenger fire ganger mer lys enn de som er 20 år. Det er fordi
tilpasningen til lys og mørke, adapsjonen, blir dårligere jo eldre du er. Tipset dersom du må ut
en tur under konkurransen blir da, sett på deg solbriller eller gjør som sjørøverne, de brukte en
øyelapp som de kunne vippe vekk når de måtte under dekk i halvmørke under kamp.
Lykke til i NM i Førde!
Vennlig hilsen
Sigmund
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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

Generelt om skyteteknikk
Etter tillatelse fra Leif Janson/SBF
Vi fortsetter med artikler skrevet av Leif Janson, denne gangen litt om skyteteknikk, like aktuelt
nå som for 40 år siden. Denne artikkelen kom i 1976
Leif Janson skriver:
Med boken «Lär dig bågskytte» som grunnlag, og det svenske forbundets kurssystem 1
til 3, har en svensk bueskytter i dag muligheten til å skaffe seg meget god kunnskap om
idretten sin i løpet av et par år. Det svenske forbundet ligger langt framme med sitt opplæringsprogram i forhold til andre særforbund i Sverige.
Vi er klar over at teknikken i bueskyting er vanskelig å tilegne seg og det er veldig enkelt å ødelegge en innøvd teknikk. Med denne kunnskapen i bakhodet er det naturlig å forstå at målet må
være å opparbeide seg en teknikk som er så lite påvirkelig som mulig. En teknikk som er bygd
opp med faste sjekkpunkter og som er enkel å analysere.
Det er av naturlige grunner vanskelig å beskrive avansert skyteteknikk bare med ord, men noen
grunnleggende forutsetninger som en bueskytter bør kjenne til kan formuleres på en noenlunde
kortfattet og forståelig måte.
Hva menes egentlig når man snakker om å gjennomføre en teknikk?
Jo, teknikk er evnen til å utnytte muskulaturen på en effektiv måte.
Dersom du skal lære deg en ny bevegelse som musklene er uvant med å gjøre, så aktiveres
kun et fåtall motoriske enheter (motorisk enhet er en nervecelle i ryggmargen med tilhørende
nervetråd og muskelfibrene denne er tilkoblet). Samtidig kobles andre muskelgrupper inn, som
motvirker den bevegelsen som skal utføres. Presisjon og hurtighet vil bli påvirket og gjennomføringen av bevegelsen vil bli klønete og stiv. Koordinasjonen mellom nervesystemet og muskelen fungerer dårlig.

Dersom en gjentar den samme bevegelsen mange ganger (gjennom teknikktrening) vil det
danne seg et fast mønster i nerveimpulsene til de rette musklene. overflødig muskelbruk lukes
vekk og de riktige motoriske enheten kobles inn. Fravær av uønsket muskelbruk og dermed
ingen unødvendig bruk av energi kan sammenlignes med god skyteteknikk.
Innimellom kan en observere skyttere som benytter muskelgrupper som absolutt ikke burde
brukes når de skyter. En slik «teknikk» fungerer som en isometrisk spenning (musklene jobber
mot hverandre) og det er ikke mulig å beholde den stødigheten og roen som kreves for å få et
godt resultat.
Husk å benytte samme bevegelsesmønster i hvert skudd for å opprettholde en god koordinasjon. Dersom skytingen forandrer seg fra skudd til skudd vil denne koordinasjonen bli forstyrret,
og det vil ta lang tid å reparere slike feil i en teknikk som er lært inn over tid.
Det samme gjelder også dersom konsentrasjonen ikke opprettholdes under skyting.
Målet med din tekniske gjennomføring skal være at den er så automatisert som mulig.
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KANONHELG FOR KANONJAKTA
Av Hilde Haldorhamn

ALDRI FØR HAR DET BLITT ARRANGERT ET APPROBERT INNENDØRS 3D STEVNE I
NORGE. SOLØR BUESKYTTERE TOK SJANSEN PÅ Å INVITERE TIL KANONJAKT PÅ
HASLEMOEN LEIR 23. OG 24. FEBRUAR OG LYKTES PÅ FØRSTE FORSØK.
80 påmeldte i alle bueklasser fordelt på tre avstander og 24 mål. Organisering av dette krever
både god planlegging og et klart hode.

TÅLMODIGE SKYTTERE
Det finnes tålmodige skyttere i Norge, og det er bra, for et innendørs 3D stevne, stiller endel
utfordringer for å få alt til å gå sikkert og smertefritt for seg.
Hele kanonhallen på Haslemoen var utnyttet godt. Det var mål som var oppunder taket, mål
som var opp til 40 meters avstand, og det var mål som skulle skytes nedover.
UTFORDRENDE STANDPLASS

Standplassene var enkelt utformet, men ga samtidig utfordringer på lik linje med standplasser
ute i skogen. Trappetrinn, papprør som skulle være tømmerstokker, skråplater både forover
og bakover, samt en stand nær to meter over bakken.
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TIDTAKING PÅ STANDPLASS
Skytterlinjene var merket opp med nummer på standplass. Det ble skutt på tid og ble skutt
puljevis. Rødt merke for compound og recurve som startet.
Det var tidtakning på samme måte som på et innendørs skivestevne. Skyttere fra blå påle
stilte seg til skyting fra blå merket linje på singal. Siste runde var for skyttere fra gul påle og
gulmerket linje.
Hver pulje hadde tre skyttere, for at dette skulle gå så smertefritt og raskt som mulig.
UTE I SKOGEN
Målene var satt opp på en slik måte at det var utfordringer i alle kategorier, lange hold og nære hold.
For å få en følelse av å være ute i skogen, var det satt opp grantrær rundt om i hallen. Dyrene var plassert på egnede paller og dekorert på en måte som fikk de til å passe inn i sitt naturlige habitat. Det var også lagt inn lyder over høyttaleranlegget for at det hele skulle bli så identisk som mulig.
SOSIALT OG TETT
For å kunne utnytte hallen best mulig, var skytterne samlet i et hjørne før, under og etter skyting. Med så mange skyttere samlet på et lite området, ble det tid til å slå av en prat med gamle og nye venner underveis i stevnet.
Etter 12 mål ble det satt av 30 minutter pause for at skytterne skulle få spist og klubben sikret
inntekter i kiosken. Etter premieutdelingen lørdag kveld, ble det holdt en moroskyting, med en
løpende jerv. Dette var en konkurranse uten premiering, og det fanget interessen til mange av
skytterne.
OVERNATTING OG BESPISNING
Halsemoen er en tidligere militærleir og har stort potensiale for leietakere. Det ble tilbudt overnatting til en rimelig pris på seksmannsrom i kaserne.
En flott mulighet til å lage rom for hygge
og sosial sammenkomst. En kaserne har
fasiliteter som toalett, dusj, sengeplasser
og fellesrom.
Lørdag kveld var det lagt opp til felles
bespisning i stua, og det ble servert gryterett og kanonkake.
Solør bueskyttere tok sjansen på å prøve noe nytt i norsk buesport og lyktes med det.
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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)
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Følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/ArcticBuesport/

Stor buesportmesse under Camp Villmark
26-28 april stiller Norges bueskytterforbund opp med egen stand på Camp Villmarks varemesse i Lillestrøm. Dette er Norges største varemesse og favner alle som er interessert i villmark
og friluftsliv.
I 2018 var det publikumsrekord over 25.000 var innom messen i løpet av helgen.
Det blir på et stort messeområdet sammen med en rekke utstyrsforhandlere som jobber med
buesport, fra inn og utland.

Frank Baller, Ås bueskyttere er initiativtaker og kontaktperson for de som ønsker å ha salgsstand
på buemessen som vil finne sted på Camp Villmark. Endre Vik Larsen representerer forbundet og
ønsker frivillige til å hjelpe til med å aktivisere og instruere de som kommer innom standen og
Foto: Hilde Haldorhamn
ønsker å prøve seg på bueskyting.

Bli med som frivillig
-Vi trenger frivillige som kan stille opp og demonstrere buetyper og innvie publikum i
buesporten. Her er det potensiale for ny rekruttering til klubbene, sier Endre Vik Larsen.
Alle som stiller opp og bidrar sammen med Norges Bueskytterforbund, vil får gratis inngang til
messen.
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-Norsk buesport er voksende og dette er en ypperlig mulighet til å vise hva vi driver
med, sier Larsen.
Det blir demonstrasjon av ulike buetyper, 3D og skiveskyting, buefilm, bygg din egen bue.

Forhandler og utstillermuligheter
- Vi skal forsøke å ha konkurranser for publikum og mellom skyttere som stiller opp og
hjelper til, sier Frank Baller, Ås bueskyttere.

Som en av initiativtakerne til å engasjere bueutstyrsforhandlere og norske produsenter av
bueutstyr, har Frank Baller lagt ned mye arbeid med å få med forhandlere både fra Norge og
Europa.
Utstillerlisten begynner å fylle seg opp. Noen av de som har meldt seg på er blant annet Norsk
langbuelag, Kviljo buemaker, Beier distribusjon, Italespanso 3D mål, Stefan Raab, Tophat,
Die Bogenzeit, Arrowfix, og det blir stadig flere.

Synliggjøring av buesporten
Det er første gang Norges bueskytterforbund er med på denne messen, som har stort potensiale på sikt.
-Vi håper dette kan være med på å synliggjøre buesport i Norge, sier Larsen.
Han håper årets innsats vil bære frukter både i år og videre framover.
-Klarer vi å få til et godt arrangement nå, vil det åpne for større muligheter i 2020, sier
Larsen.

Påmelding:
Vil du hjelpe til med bueskyting, meld fra hvilken dag, eller dager og klokkeslett du kan være
med til, Endre Vik Larsen i Bueskytterforbundet:
endre@bueskytterforbundet.no
Vil du booke plass til egen salgs- og utstillingsstand meld fra til Frank Baller i Ås bueskyttere:
frankballer3@hotmail.com

Åpningstider:
Fredag 26. april
Lørdag 27. april
Søndag 28. april
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10.00-19.00
10.00-18.00
10.00-16.00

"The Vegas Shoot" 8. ² 10. februar 2019
Tekst og foto: Bjørn Mikalsen

LAS VEGAS
Om Las Vegas sies det (Store norske leksikon) at "byen vokste opp omkring Fort Baker, anlagt i 1864, og ekspanderte etter byggingen av jernbanen i 1905 og legaliseringen av spillekasinoene i 1931.
Las Vegas, med «The Strip» på Las Vegas Boulevard South, ble kjent som Sin City, 'syndens
by', i 1940-årene. Det første kasinoet på selve «The Strip» var El Rancho Vegas, åpnet i 1941
og kjent for store utstyrsshow og mange bryllup blant Hollywoodstjerner. Millionæren Howard
Hughes var blant de som utviklet byen videre i 1950-årene, og stjerner som Elvis Presley,
Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis jr. bidro til at «Vegas» ble et begrep innen showbusiness.
Egentlig ligger ikke «The Strip» i Las Vegas, men rett sør for byen i områdene Paradise og
Winchester. Den er om lag sju kilometer lang og mange av de største kasinoene og underholdningsfasilitetene i verden ligger her. Etter år 2000 har man satset stort på dyrere hoteller
og mer varierte underholdnings-tilbud i tillegg til den tradisjonelle kasinodriften. Av verdens 25
største hoteller ± regnet etter antall senger ± ligger 15 langs «The Strip» med totalt over 62
000 sengeplasser"
THE VEGAS SHOOT
Hvert år, første uka i februar, deltar verdens
beste bueskyttere, nybegynnere, gamle og unge
i alle klasser, i dette tre dagers arrangementet.
Hovedregel innledningsvis er tre runder a 30
piler (18 m på 3-spot med stor 10 tier). I år var
det også lagt inn siste kvalifiserende runde i
Indoor World Series med etterfølgende finaler.
Deltakerantallet (ny rekord i år) på 3767 bueskyttere fra 50 land, samt pengepremier på til sammen $500 000, gjør dette evenementet i Las
Vegas (US) til verdens største og mest prestisjefylte innendørsstevne.
Historien om The Vegas Shoot (i regi av NFAA National Field Archery Association) skriver seg
fra 1962, med varierende arenaer, vinnere og
premier. De siste årene har evenementet vært
avholdt i South Point Hotel og kasino (de aller
fleste hotell i Vegas har også et kasino med et
budsjett omtrent som en stor norsk bank).

Trangt på skytelinja
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FINALENE
De beste skyter fullt hus, dvs 900 poeng og får delta avslutningsvis i «Le Grand Finale». Compound klassen for herrer har størst premier, og er regnet som den gjeveste og drar flest deltakere. Recurve (Hr og D) og Compound damer kommer rett bak men har på langt nær samme
antall deltakere og premienivå.
Selve hovedfinalene (i Championship) går søndag ettermiddag i den største arenaen. Atmosfæren og rammen rundt er storskjermer, hot dogs og øl, nasjonalsangen (der man er vendt
mot det amerikanske flagget), etterfulgt av vill jubel, kasting/skyting av T-skjorter til publikum
og stor ståhei og masse støy. Veldig amerikansk altså!
Og at man får se og oppleve bueskyting i verdensklasse på nært hold, gir også stor gåsehudfaktor!
Vinner man finalen som beste mannlige compoundskytter (i år med 23 skyttere, alle med 900
poeng i koggeret), vanker det omtrent det som tilsvarer en god norsk årslønn; dvs. 1. premie
på $53000 samt bonuser fra produsentene av bue, piler, sikte, hylle, lemmer osv. I år vant
Sergio Pagni fra Italia (fotografen beklager det ensidige fokuset på kjønn og divisjon, men
rakk ikke over alle finaler dessverre ....)
Størstedelen av skytterne (hvorav hele 1316 skyttere i compoundklassen i år) skyter i såkalte
fligths (som kan oversettes med gruppe eller flokk). Tredje dagen (søndag) er man ranket og
møter skyttere på sitt resultatnivå. Premienivået er mer beskjedent, men dekker gjerne både
deltakeravgift på $175 og mere til avhengig av plassering.
Og skulle man skyte 300 poeng en gang eller tre, viser man godkjent skive til representanter
for produsenten av buen du skyter med, og kan motta en bonus ("only in America") .

Recurve finale med Steve Wijler og Allison Brady
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UTSTYRSMESSE
De største produsentene av buer, piler, sikter, fjærer og tilhørende utstyr var representert.
Dette er virkelig "godtebutikken" for den seriøse bueskytter som vil være oppdatert. Med
oppdatert mener vi både på utstyr og informasjon om nyvinninger, trimming og nye materialer.
Carbon Express f. eks. lanserer en helcarbon utendørspil med litt stivere midtparti og noe
mykere front- og endestykke (som Easton, som var tidlig ute med ACE).
Bow Tech kommer med en ny modell, Reckoning, med en
smart løsning hvor cammene kan justeres sideveis uten
bruk av buepresse. Papirtest og trimming vil bli enkelt
hevder de.
Og skulle du ha behov for kjøp av utstyr, var det bare å
stille seg i kø foran butikken til Lancaster Archery Supply,
som kom med en hel trailer.

Bow Techs Reckoning

Ny modell fra Sure-Loc, oppkjøpt av Feradyne Outdoors
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Avslutningsvis skulle man tro at årets Vegas Shoot med enda en rekorddeltakelse, ville by på
problemer med fasiliteter og gjennomføring av innledende skyting og ikke minst finaler.
Opplevelsen vi vil tro de fleste sitter igjen med er at det er en utrolig profesjonalitet og gode
rutiner i alle aspekter ved dette store og intense arrangementet (det var sikkert noen akutte
WLQJVRPEOHO¡VWSnEDNURPPHW« 
God informasjon var gjennomgående med e-poster med bekreftelse for påmelding, velkommen til hotellet, informasjon om når og hvor du skyter osv, og god skilting til hallene, fasiliteter,
informasjonsdesk mv. Dog kunne man ikke unngå kø i heisene, WC og til måltider.

Skulle noe trekke ned er det forskjellen i premienivået i Championship for recurve herrer og
damer, og ikke minst for compound damer. Dette kunne med fordel utjevnes noe.
Fra Norge deltok det skyttere fra Klepp, Lillestrøm, Sandefjord og SK Vidar.
Ingen nevnt ingen glemt.
The Vegas Shoot for 2020 arrangeres 7. - 9. februar.
Resultater for The Vegas Shoot 2019 på ianseo.net
Foto: nfaausa.smugmug.com
Nyheter, videoer og mer på www.thevegasshoot.com
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Kunsten å repetere - del 2

Utdrag fra en artikkel skrevet av Simon Needham.

Hør på bueskytteren.

+YLVGXK¡UHUSnEXHVN\WWHUHRJKYRUGDQGHIRUPXOHUHUHW´SUREOHP´VnYLOGHWQHVWHQEHVWDQ
dig gi deg en ledetråd for den mentale prosessen. Som jeg nevnte før, så sier bueskyttere at
de skyter bra på trening, men ikke så bra i konkurranse.
I stedet for å jobbe med det mentale for å forbedre prestasjonen i konkurranser til å bli like
god eller bedre enn på trening, så tukler de med utstyret, skrur litt her og der, kjøper nye piler,
utstyr eller bue for å løse problemet. Er dette deg?
Hvis du skyter bra på trening er skytinga og utstyret i orden. Jobb heller med det mentale!

Arbeidsoppgaver kontra målorientering.
Det er to framgangsmåter til suksess i konkurranse: La målet styre handlingen, eller handle til
du kommer i mål.
I målorientering ser hver og
en på resultatet, vinne konkurranser for enhver pris,
slå alle andre, og komme
på første plass.
Fokus blir satt på resultatet,
disse personene vil være
tilbøyelige til følge med på
alt de andre gjør for å se
hvordan de gjør det ,
´HJHQVNDSHQ´nYLQQHIRU
enhver pris kan til og med
føre til juks for å oppnå det
de ønsker så lenge konkurrentene ikke lar seg slå på
andre måter. Disse personene er også tilbøyelige til å
være dårlige tapere. Oppgaven med å forbedre seg
selv er med, men den kommer i annen rekke i forhold
til ønsket om å være best. For noen mennesker og idretter fungerer dette bra, så lenge målet
genererer handling.
I handlingsorientering er handlingen, det du gjør, av større viktighet, eksempelvis: Bueskyting,
utvikle handlingsmønsteret riktig, dvs. stå på linja og skyt hver eneste pil så godt du kan. Hvis
du forbedrer skytinga mer enn de andre vil du vinne, og på den måten realiserer du dine mål.
Fokus på arbeidsoppgaver, hold deg i nåtiden og jobb med deg selv og det du gjør i stedet for
å følge med på hvordan de andre gjør det. På slutten av dagen er vinneren den som har skutt
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pilene mest konsekvent gjennom hele konkurransen.
Spesielt i bueskyting er poengene et speilbilde på hvor konsekvent du skyter, jo bedre, mer
flytende og effektivt du skyter og jo sterkere psyke du har, jo mer poeng oppnår du. Dette
indikerer at hvis du husker på, og bruker arbeidsoppgavene dine for å skyte godt vil du oppnå
en høy poengsum og få en bedre sjanse for personlig rekord.

Målsetting.

Vær forsiktig med hva du ønsker i dine målsettinger ± for du kan risikere å oppnå det!
Om du setter deg som mål å eie en Porsche, kan du jobbe mot det, og en dag hvis du er bestemt, vil du kanskje eie en.
Er det ikke bedre å sette seg det målet å finne en jobb du er god til, som gjør at du kan tjene
en drøss med penger slik at du kan få deg et stort hus og en garasje full av Porscher? Ja, du
må sette deg mål hele veien, men vær sikker på at det endelige målet inneholder alt du ønsker deg. Det er det samme med bueskyting, bestem deg for hvor mye du skal satse. Så kan
du sikte mot toppen.
-HJKDUK¡UWPDQJHVN\WWHUHVLWLQJVRP´-HJ¡QVNHUnVN\WHGHQQHVHVRQJHQ´6MDQVH
ne for å oppnå dette er stor, men hvis de hadde jobbet med å skyte så godt som mulig, ville

de sannsynligvis skutt mer enn 1150.
Mitt mål på ett tidspunkt var å bli en bueskytter i verdensklasse, noe jeg ble. Så fant jeg ut at
målet var begrensende for meg. Nå jobber jeg mot å bli verdens beste bueskytter. Jeg føler
ikke at dette målet begrenser meg når jeg jobber fram mot å skyte pilene perfekt.

Sammendrag.
Som jeg antok i starten, er det en enorm mengde stoff omkring det å bruke hjernen på en best
mulig måte. Nøkkelen er det som får en til å begynne å bruke hjernen mer og lære av det.
Forhåpentligvis vil dette lille glimtet av noen få sider av de mentale mekanismene gi noen av
dere lyst til å begynne å jobbe mer med det. Personlig finner jeg stoffet interessant.
Du kan føre en hest til vannet, men en penn må føres.
Det er mer enn en måte å flå en katt på.
Hvis du bare vil ta i mot ett råd i livet ditt, ta dette: Hvis noen gir deg et råd, tenk på det, evaluer det, hvis du finner rådet fornuftig, forsøk det. Hvis det fungerer, bruk det. Hvis ikke, spar
det til en annen gang, kan hende det virker bedre på et senere tidspunkt!
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