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Denne "Håndbok for nye bueskyttere" er en veiledning for aktivitetsledere, trenere og nybegynnere på 
grunnleggende nivå.

Til aktivitetsledere og trenere: 

Denne håndboken er til for å hjelpe deg med å lære opp dine elever på en bra måte og å evaluere deres 
progresjon. 

Til skytteren: 
Gratulerer for at du har startet med bueskyting! 

Denne håndboken inneholder pensumet til hvert av de sju utmerkelsesnivåene i World Archery´s 
ferdighetsprogram for nye skyttere. Den skal hjelpe deg med å utvikle generelle skyteferdigheter, kunnskap og 
ytelse innen bueskyting. Din progresjon blir belønnet ved at du erverver et nytt nivå og mottar et nytt 
ferdighetsmerke.  
Når du har gjennomført nybegynnerprogramet, vil du bli oppfordret til å delta på noen turneringer i 
bueskyting. Du får da også muligheten til å tilegne deg flere typer ferdighetsmerker, både nasjonale og 
internasjonale. Spesifisert til hver bueskytterdisiplin.

World Archery ønsker deg et liv med glede, innen bueskytterfamilien i verden. 

World Archery´s ferdighetsprogram er designet for implementering i et hvilket som helst land i verden, 
når som helst og omfatter både innendørs og utendørs disipliner.
Opp til syv utmerkelser fører nye bueskyttere:

• Fra en veldig kort skyte avstand, 6-10 meter, som kan være noe aldersbestemt:

• Til den korteste avstanden innendørs, som er 18 meter, men på en større blink enn den vanlige
blinken for denne avstanden. Vanlig er 40cm, bruk gjerne 60cm.

•

Denne prosessen baseres ikke bare på score, siden ferdighet og kunnskap / "viten-om-hvordan" også skal 
vurderes. Hovedmålet med nybegynnerprogramet er med andre ord et:

 Helhetssyn på bueskytterens utvikling. 
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World Archery´s ferdighetsprogram med et blikk:

Introduksjon:

Tusen takk for at du promoterer sporten bueskyting!

Vi anbefaler at du også bruker ”World Archery Norway, Trenerhånbok nivå 1”. 

Og videre mot den korteste konkurranseavstanden utendørs og på de fastsatte blink størrelsene for
utendørsskyting 80/122 cm og 30 meters skyteavstand.
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WA har satt sammen denne håndboken for at nybegynnerne skal kunne følge sine framskritt i den "lange" 
perioden som dekker nybegynnerprogrammet og fram til det er på tide å begynne å konkurrere i offisielle 
konkurranser.  

Evalueringsprinsipp: 

For hver ferdighetsutmerkelse må man ha nådd et fastsatt nivå innenfor:
• Skyteresultat.
• Skyteteknikksutvikling.

• Ferdighet og Kunnskap (Forståelse).

Skyteresultatet  evalueres ved å  skyte  15  piler  mot  en  40/60/80/122  cm  blink,  men  på  noe  kortere  avstand.

Ferdighetsutvikling (Skyteteknikk):
Et godt skyteresultat får du, om du bruker en godt utviklet og god skyteteknikk. Noe du vil lære her. 
Skyteteknikken beskrives detaljert og utfyllende i "World Archery Norway, Trenerhåndbok nivå 1". 

Det er forventet at du har målbart positiv utvikling på noen spesifikke ferdigheter ved hvert nivå. Disse 
spesifikke ferdighetsmomentene innehar nøkkelmomenter som er utfyllende beskrevet i 
"World Archery Norway, Trenerhåndbok nivå 1". Konsulter med en trener i klubben som har mer erfaring. 
Ved ferdighetsevaluering; be om hjelp fra en trener du har i klubben. Bruk også evalueringsskjemaene i denne 
håndboken (lag kopier). 

Øvrige ferdigheter og kunnskaper: 
Å lære seg bueskyting handler ikke bare om å beherske ulike steg i skytesekvensen. Det er også viktig å kunne: 

• Skyte sikkert, kjenne til sikkerhetsreglene.

• Bueskytterterminologi, alle rare ord.

• Ta vare på utstyret sitt: strenge opp buen, ivareta og reparere piler, streng og pilhylle med mere.
• Kjenne til grunnleggende konkurranseregler, scorekort, oppførsel (fairplay) med mere.

I denne håndboken finnes beskrevet hva som forventes at du som nybegynner skal kunne.  

6

• .....

Målet:

Se evalueringsskjema angående krav for det respektive nivået du er på.

Skyteresultat:
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Bestilling av World Archerys ferdighetspins for nybegynnere: 

Norges Bueskytterforbund selger og distribuerer de internasjonale ferdighetsutmerkelsene til klubber og 
kretser/regioner.

Vanligvis bestiller klubbene slik at de har et litet "lager" av ferdighetsutmerkelser, som kompletteres gjennom 
nye bestillinger ved behov fra eget forbund, eller direkte fra World Archery.

Ulike typer ferdighetsutmerkelser:

Det finnes to hovedtyper av ferdighetsutmerkelser for nybegynnere: 

• En variant ment for de yngste (10 år) og for en del funksjonshemmede nybegynnere, men kan også
være til voksne. Det er aktivitetsleder (eller trener) sitt ansvar å avgjøre hvem som er kvalifisert til å
motta disse ferdighetsutmerkelse. Det er ingen krav til å dokumentere alder eller funksjonshemning.
Denne gruppen ferdighetspins kalles FJÆR.

• En variant ment for ungdommer fra 12 år og for voksne nybegynnere. Denne gruppen av
ferdighetsutmerkelser kalles PILER.

Det er ingen fasit her, klubbene bestemmer helt selv hvem som får muligheten til å være med på dette 
programmet. Samtlige ferdighetsutmerkelser er utformet som pins, og kan for eksempel festes på klesplagg, 
kogger eller på annet utstyr. 

Da WORLD ARCHERY er det NYE navnet til FITA vil utmerkelsene i en overgangsperiode være preget 
med navnet FITA.

Retningslinjer for eksaminasjon for begge typer utmerkelser: 

Lag en timeplan med planlagt kurs- og eksaminasjonstider for de ulike nivåene for ferdighetsutmerkelsene. 
Det skal kreves tilstedeværelse for å være berettiget til å delta.

Eksempel: 
Kvartal-vis gis en mulighet til eksaminasjon for ferdighetsutmerkelse. Berettiget til å delta er bare de som har 
deltatt på minst 8 av 10 kurskvelder. De som ikke oppfyller disse krav om tilstedeværelse må først fullføre 
sine 8 kurskvelder og vente til neste planlagte eksaminasjonsmulighet.  

De som mislykkes ved et trinn i eksaminasjonen må eksamineres på nytt på bare det trinnet, men skal først 
delta på alle kurskveldene for dette trinnet og får ikke forsøke igjen før dette er fullført.

Nybegynnere må, avhengig av klubbens bestemmelser, begynne med Rød Fjær eller Hvit Pil. Det går ikke an å 
starte direkte på høyere ferdighetsutmerkelse ettersom hele eksaminasjonssystemet bygger på at ferdigheter på 
tidligere trinn allerede må være innlært og evaluert. 
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En rask titt på FJÆRENE

Min	  klubb	  ordner 
kvartalsvis	  

eksaminasjonsmuligheter	  
hvor	  jeg	  kan	  mo6a	  først 

Rød Fjær,
senere	  Gul Fjær.	  

Med	  15	  piler	  skal	  jeg	  
treffe	  en	  40 cm	  skive	  

(i	  femmeren	  eller 
bedre på 

60cm)	  minst	  12	  
ganger. 

  På 6m for RØD fjær	  
På 8m for GUL fjær	  

Jeg	  skal	  besvare	  spørsmål	  
om	  sikkerhet.

Jeg	  skal	  kunne	  håndtere	  
utstyret	  mi6	  rikKg.

For	  eksempel
strenge	  buen	  og	  dra	  piler	  

ut	  av	  skytema6en.	  

Treneren	  kontrollerer	  
og	  bedømmer	  min	  

skytesKl.

Fotstilling, holdning 
og pilpålegging.	  

8

Når jeg har bestått "Gul" fjær får jeg forsøke å ta "Piler". 
Jeg begynner med "Hvit pil" på 10 meter avstand.
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En rask titt på PILENE 

Nå kan jeg delta i lokale konkurranser. 

Min	  klubb	  ordner 
kvartalsvis	  

eksaminasjonsmuligheter	  
hvor	  jeg	  kan	  mo6a	  "Piler".  
Hver	  og	  en	  av	  de	  har	   farge	  

e6er	  skivens	  ringer.	  

Med	  15	  piler	  skal	  jeg	  
skyte	  115	  poeng	  på	  
en	  40/60/80/122cm	  

skive	  på	  
10m for HVIT pil

14m for SVART pil 	  
18m for BLÅ pil
22m for RØD pil	  
26m for GUL pil

Jeg	  skal	  besvare	  spørsmål	  
om	  sikkerhet,
buesky6er- 

terminologi,	  og	   
bueskytter-divisjoner.	  

Jeg	  skal	  kunne 
montere,	  håndtere	  og	  
ta	  vare	  på	  utstyret	  mi6.	  

Jeg	  skal	  kunne	  melde	  meg	  
på	  konkurranser.	  

Treneren	  kontrollerer	  
og	  bedømmer	  min

skytesKl.
Fotstilling, holdning  

og pilpålegging.

	  Hvordan jeg 
løfter,spenner	  opp, 
sikter, og selve	   

gjennomføringen	  av 
skuddet.	  

9
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FJÆRENE 
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ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FJÆRENE 

1. SCORE EVALUERING (antall TREFF, gjelder bare Fjærene):

Hvor:

Oppvarming:
Skive:

Innendørs eller utendørs. 

Ingen begrensning, treneren bestemmer.

60 cm skive (ring 5-10 er TREFF).  Alternativt  kan  en 40 cm  innendørsblink  brukes,
selv om de er vanskeligere å sikte på. HELE blinkens poengsone er da TREFF.  

 Høyde:                   Blinkens sentrum bør være ca 0,8 – 1,3 m over gulvet (bakken). 

Piler per omgang:   3 

Omganger:                5 
Skytetid: Ingen begrensninger.

Antall piler:               Totalt 15, halvparten av en halv innendørsrunde. 

Poengregning:   Vi bruker en forenklet poengregning (se eksempel under), sånn at alle selv kan regne 
sine poeng. Hver pil innenfor eller som berører 5’ens ytterkant regnes som et TREFF 
(60cm blink). Om 40 cm innendørsblink brukes, gjelder i stedet 1’ens ytterkant. Bestått 
resultat er 12 treff av 15 skutte piler. Bom noteres som "M"( miss).

Eksempel på blankt scorekort: 

15 piler 

Pil1 Pil 2 Pil3 Sum Total 

Eksempel på ferdig utfylt scorekort: 

Pil1 Pil 2 Pil3 Sum Total 

X M X 2 2 

M X X 2 4 

X X X 3 7 

X X M 2 9 

X X X 3 12 

11
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2. FERDIGHETS EVALUERING:

Se kapittelet om ferdigheter for respektive nivå.

3. KUNNSKAPS EVALUERING:

Se kapittelet om kunnskaper for respektive nivå.

12
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RØD 

FJÆR 
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KURSPLAN FOR UTMERKELSEN RØD FJÆR 

SKYTERESULTAT:

FERDIGHET - Din skyteteknikk bør inneholde påfølgende: 

Fotstilling (holdning): 

Målsetting:
Repeterbar posisjon i forhold til målet og samtidig 
i beste stabilitet.  

Handling:
Føttene parallelt med skytelinjen og med en 
avstand som tilsvarer skulderbredden. 

Begrunnelse:
Denne stillingen er lett å innta gang etter gang 
med god nøyaktighet. Den gir god stabilitet og 
støtte til skytterens drag og trykk i mot buen. Den 
gir alltid samme retning på kroppen mot matten 
og hjelper til med å motvirke ryggproblemer. 

Korrekt og sikker pilpålegging: 

Målsetting:
Pilen skal alltid plasseres likt på buen. Det skal 
gjøres på en så sikker måte at man ikke risikerer 
skader på skytteren, andre skyttere eller utstyret. 

Handling:
Grip pilen i nocken. Plasser den på pilhyllen.Vri 
pilen i rett position og fest nocken på strengen.

Ta pilen ut av 
koggeret slik	  

Holdning og stilling på skytelinjen

Pilpålegging

14

Parallelle

Fra en skyteavstand på 6 meter må du oppnå minimum 12 treff av 15 skutte piler. 5 runder á 3 piler, på en 60 
cm blink og treff i 5’er-sonen eller bedre. Bruk gjerne 40 cm blink, den kan oppleves som vanskeligere å treffe 
men da gjelder 1'er-ringen eller bedre som treff.
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Å holde pilen foran fjærene gjør det vanskeligere å feste den på strengen og fjærene kan skades om man 
sklir med hånden ved pilpåleggingen. Pilhyllen tåler ikke så stor belastning vertikalt, så det er lett å skade 
pilhyllen med feil teknikk.  
Piler med fire fjærer er også suksessfullt blitt benyttet på nybegynner nivå.

KUNNSKAP:
Du må vite og huske følgende kunnskaper som under: 

Buesikkerhet:
Å slippe strengen uten pil på buen 
kan forårsake skader på både 
skytter og utstyr. 

Når skyteomgangen er over for din 
del, skal buen alltid plasseres i 
buestativet bak ventelinjen.  

Det er alltid rett å plassere buen i 
buestativet når den for øyeblikket 
ikke er i bruk.  

Nocken festes til strengen Fingerpress på pilhyllen kan ødelegge den

SKYTELINJE

VENTELINJE

UTSYRETS PLASSERING
Utstyret plasseres 

på utstyrsområdet, 
som er ca 3m bak 
skytelinjenlinjen

15

Begrunnelse:
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Om man ønsker å skyte noen piler på kort hold (langt 
fremfor den ordinære skytelinjen) er det akseptabelt å legge 
fra seg buen sin på bakken eller gulvet, ca tre meter bak 
skytterens plass. Men så snart man er tilbake ved den 
ordinære skytelinjen, skal buen settes i buestativet. 

Sikker pilpålegging:
Pilen skal ikke tas ut av koggeret og settes på strengen før skytteren står på skytelinjen. Dette gjøres når 
skyteleder har gitt klarsignal (som er når INGEN befinner seg framfor skytelinjen).

Skytteren skal stå med føttene på hver side av skytelinjen eller med begge føttene på linjen før pilen får 
legges på buen. 

Sikker pilhåndtering:
Når pilene dras ut av matten: PASS PÅ at ingen står rett bak deg. Pilen kan plutselig løsne fra matten og 
den som står bak kan skades av pilen. Det er farlig å bøye seg ned fremfor en matte med piler i, du kan 
stikke deg på pilene. Vent til det er din tur til å dra ut pilene. Vent ved siden av matten.

For å dra ut pilen, trykk den ene håndflaten mot matten så nærme pilen som mulig og ta tak med den andre 
hånden rundt pilskaftet så nær matten som mulig. Dra rett bakover uten å bøye pilen. 

For å ta opp en pil fra gresset, løft den aldri rett opp, den kan bøyes eller knekkes. Rens forsiktig bort 
gresset ved og rundt fjærene og dra pilen bakover i sin lengderetning til den er helt fri før du løfter den opp.

Montering av lemmene på buen:
Treneren viser hvordan man på rett vis monterer og demonterer 
buelemmene fra midtstykket. En bue som ikke er oppstrengt skal ha 
lemespissene pekende mot skytemålet, ikke mot skytteren. På grunn av 
en avskaffet regel er innsiden (den som vender mot deg) på den øvre 
lemmen som regel fri for tekst og merker, mens lemmenes tekniske 
data (lengde og pundstyrke) står på den nederste lemmens innside. De 
fleste produsentene i dag har satt merke på hvilken lem som skal være 
oppe eller nede på midtstykket. Er du usikker, spør aktivitetsleder eller 
treneren i din klubb.

Flyttbart felles buestativ

16

Aldri løpe når du har på pilkoggeret. Vær spesiellt oppmerksom på hvor pilene og pilkoggeret er når du 
setter deg ned, du kan skade deg om pilene peker i en forkjær rettning i det du setter deg ned. Dette kan 
resultere i at du stikker pildelen som stikker opp av pilkoggeret inn i armhulen, under haken eller andre 
plasser på kroppen. Noe som vil resultere i en uønsket skade.
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EVALUERINGSSKJEMA FOR UTMERKELSEN RØD FJÆR. 

Skytterens navn:.………………………………………………………………………………………….. 

Dato:.……………….. Dato for fullføring:.……………………. 

Skyteresultat 
Avstand 

Minimumskrav Bestått Ikke 
bestått 

Resultat 
Antall treff 

6 meter 12 treff 
Ferdigheter Hva skal gjøres Se Trenerhåndbok nivå 1 

Fotstilling,
holdning 

Stå skrevs over 
skytelinjen 

7.1.2.1 

Føttene skal være en 
skulderbredde fra 
hverandre 

7.1.2.1 

Stå vinkelrett mot 
skytelinjen 

7.1.2.1 

Føttene parallelt med 
skytelinjen 

7.1.2.1 

Sikker og korrekt 
pilpålegging 

Med buen vertikalt 3.2 punkt 5 og 7.1.2.2 
Ikke fingertrykk mot 
pilhyllen 

7.1.2.2 

Toppfjæren peker fra 
midtstykket 

7.1.2.2 

Kunnskaper Kunnskapskrav 
Buesikkerhet Ikke tørrskyte (skyte 

uten pil) 
3.3 punkt 2 

Buen i stativet etter 
skytingen 

3.1.1 punkt 7 og 4.4.1 steg 7
og 11.3 og 9.2 avsnitt 4 

Sikker 
pilpålegging 

Bare når alle er bak eller 
på skytelinjen 

3.3 punkt 2 

Bare ved rett posisjon og 
på skytelinjen 

3.2 punkt 1 og 2 

Sikker pilhåndtering Gå til matten, ikke løp. 
Se opp for piler på 
bakken. 

3.3 punkt 8 

Stå på siden når andre 
drar ut sine piler 

3.2 punkt 12 

Dra pilene rett ut, hold 
imot på matten 

4.4.1 steg 8 

Montere buen Montere og demontere 
lemmene rett 

Kan utgå om buen ikke er 
delbar  

Totalt Alle 16 elementene skal 
være bestått 

Bestått ….. 
Ikke bestått ….. 

Eksaminators underskrift:.……………………………………………………………………………… 

17
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GUL 

FJÆR 
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KURSPLAN FOR UTMERKELSEN GUL FJÆR 

Fra en skyteavstand på 8 meter må du oppnå minimum 12 treff av 15 skutte piler. 5 runder á 3 piler, på en 60 
cm blink og treff i 5’er-sonen eller bedre. Bruk gjerne 40 cm blink, den kan oppleves som vanskeligere å treffe 
men da gjelder 1'er-ringen eller bedre som treff.

FERDIGHET: 

Kroppsposisjon (Fra før oppdrag til fullt oppdrag): 

Målsetting:
Gi en identiskt stabil grunnstilling som tillater en nøyaktig repetisjon av overkroppens 
bevegelseshandlinger, så vel som optimal generell balanse. Som også gir mulighet til reposisjonering av 
sikteøyet på stabilt samme plass.Vi kan forestille oss at sikteøyet er plassert på toppen av "hoved 
pyramiden" (Aktivitetsleder/trener vil instuere om pyramidene).

Handling:
Nesten alle bueskyttere har en tendens til å bøye seg framover når de griper i buen og strengen, for så å 
rette seg til en oppreist posisjon for å skape en god, stabil grunnstilling for gjennomføring av selve skuddet. 
I denne fase er det flere momenter i kroppsposisjoneringen du skal få på plass og ta hensyn til. Noen av 
disse kan sees på figurene under. Trener vil hjelpe deg.
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TYNGDEN 
JEVNT 
FORDELT 
PÅ BEGGE 
FØTTENE

RYGGEN 
RETT OG 
OPPREIST

HODE 
OPPSTREKT

SKYTESTILLING: 
EKSEMPLER PÅ 
DETALJER

BRYSTET 
FLATT OG 
NED
TRYKKET

TYNGDE 
PUNKT 
LAVT OG 
MAGE 
MUSKLER 
STABILT 
SPENT

SKULDRE 
LAVE

HELE KROPPEN 
I SIKTELINJE 
SKULDRE, 
HOFTER OG 
FØTTER I 
LODDRET 
LINJE FOR 
HVERANDRE

HODET 
DREIES 
MOT 
MÅLET, 
HAKE OG 
NESE 
PEKER I 
MÅLETS 
RETNING

SKYTERESULTAT:
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1. Benene:

Handling:
Benstillingen skal være som en V, vendt opp ned. Kroppens 
tyngde skal være tenkt sentrert på en loddrett linje gjennom spissen på 
denne V’en. Kroppstyngden skal være likt fordelt på begge 
føttene.

Begrunnelse:
Kroppstyngden skal fordeles likt mellom føttene, men den skal også
forflyttes litt framover, slik at den fordeles noenlunde likt mellom hæl
og tå. Dette for å minske risikoen for svaing framover og bakover.
Denne fordelingen gjør at den loddrette linjen gjennom kroppen treffer
underlaget midt mellom de fire støttepunktene (hæler – tær) noe som
skaper en maksimal stabil grunnstilling. Prøv også å rette opp ryggen
ved å vinkle øvre delen av bekkenet bakover.

2. Overkroppen:

Målsetning:
Allerede innledningsvis få overkropp, skuldre og hode nær sluttposisjon.

Handling:
Vinkle bekkenet bakover for å rette ut korsrygg-svaien. Rett opp ryggen med skuldrene i skyteplan med 
hoftene. Skuldrene skal være lave og brystet flatt. Ofte kjenner man en del spenning i muskulaturen ved 
skulderbladene. Vri hodet mot målet uten å miste den rette ryggen, til nesen peker mot målet.

Begrunnelse:
Å rette opp hode og rygg garanterer en oppreist vertikal stilling. Det vinklede bekkenet, det flate brystet og
de lave skuldrene gir et lavere tyngdepunkt som bidrar til stabilitet. Dessuten overføres en del
muskelspenninger fra overkroppen til underkroppen slik at skytteren blir mer avslappet. Skuldre og hodet
befinner seg nær sin sluttposisjon slik at det ikke behøves noen store bevegelser under opptrekket.

Kroppsstilling ved avslutningen av opptrekket: 

Målsetting:
Dra opp buen uten å forstyrre eller forandre den grunnstillingen som ble inntatt tidligere. Beholde denne 
stillingen til pilen står i skiven. 

Handling:
Behold kontrollen. Rykninger i bevegelsene skal være 
minimale eller ubetydelige. Bevegelsen mot ansiktet 
går saktere, men skal ikke stanses. Kroppen står 
nesten helt stille. Om du ikke har gjort noe fordrag 
roterer nå overkroppen en aning slik at skuldrene 
kommer litt vekk fra skytter-linjeringen (tenk/se på 
strenglinjeringen).

20

Dragproduksjon i skytelinjen
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Kroppen vertikal eller har en liten helling mot strengside benet. Skuldrene holdes lave. Hodet holdes opprett 
og skal ikke røres mot strengen ved de siste centimeterne av opptrekket. Pilen skal alltid ligge parallelt med 
bakken. Strengen skal bevege seg rett mot ansiktet, hele tiden i skyteplan.

Over- og underkroppen opprettholdes i ro under oppdrag og på slutten av oppdraget

Dette er lett å repetere ettersom grunnstillingen knapt forstyrres og bevegelsene er enkle, det

Begrunnelse:
Lett å repetere fordi grunnstillingen omtrent ikke forstyrres og bevegelsene er enkle. Jakten etter symmetri 
vil gjøre at balansen ikke blir ustabil. Innsatsproduksjonen er ikke sentralisert, men spredt. Det forenkler 
oppnåelsen av symmetri, reduserer lokal tretthetseffekt og minimerer risikoen for skader. De store 
muskelgruppene blir aktivisert av denne produksjonen. Full dragkraft oppnås når draghastigheten senkes i 
det strengen nærmer seg ansiktet og kontroll opprettholdes når opptrekket i starten er raskere (minsker  
også anstrengelsene).
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Høyre "streng-benet" assisterer drag effekten Venstre "bue-benet" assisterer skyve effekten

En balanse mellom produksjonen av trekk- og skyvkrefter må bli introdusert under oppdraget. Slik som 
illustrasjonsbilde under viser. Dra- og skyvinnsatsen støttes av beina.
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Det finnes også en variant som vist på bildet til venstre. Den 
kan være litt vanskeligere å håndtere i starten, men etter et par 
ganger går det veldig bra.  

Til slutt viser vi en variant som monteres på 
en vegg eller på en stolpe i bakken. Den 
består av et par pinner bekledd i gummi eller 
annet mykt materiale. 
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En bit av et tau eller band er et billig 
redskap som gjør oppspenningen av 
buen lite anstrengende. Ved alle 
oppspenningsmetoder må man 
kontrollere nøye at strengen ligger 
rett på begge lemmene før man 
slipper oppspenningen. Bruk alltid 
en gummibit eller en matte som 
beskytter under den nederste 
lemmen som hviler mot bakken eller 
gulvet. En annen bra beskyttelse er 
en hylse av lær eller gummi som tres 
på spissen av lemmen. Denne hjelper 
også til med å holde strengen på 
plass. Som bilde viser kan man både 
bruke en fot og begge føttene som 
mothold.

I begynnelsen har sikkert treneren sett til at buen er spent opp. Etterhvert et det på tide å lære seg denne 
kunsten selv. Det finnes noen ulike metoder som vises på bildene her. De er både enkle og sikre.  

Veggmontert 
bueoppspenner

Bruk av en tauløkke med 2 føtter Bruk av en tauløkke med 1 fot

KUNNSKAP- Strenge opp buen:
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Sikkerhet og atferd på skytelinjen: 

Det er KUN tillat å dra opp buen på skytelinjen, og i retning mot målet. Buen skal aldri rettes oppover i 
lufta under opptrekket (buehånden skal aldri være høyere enn strenghånden). Dra alltid rett opp mot målet, 
aldri på skrått. 

Ikke prat eller på annen måte forstyrr andre skyttere på skytterlinjen. 

Bare treneren kommenterer andres skytestil! Oppmuntring er selvfølgelig alltid lov. 

Hvis du mister buen, en pil eller noe annet utstyr framfor skytelinjen, må du ikke plukke opp dette før dine 
naboer har avsluttet sitt påbegynte skudd. Hvis din pil ligger så langt fra deg at du må flytte deg fra din 
skyteposisjonen for å nå den, lar du den ligge til hele skyteomgangen er slutt.   
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Om skytterne skyter på ulike avstander er det alltid sikrest at alle står på en og samme skytelinje. 
Skytemattene står da på ulike avstander fra skytelinjen.

Skytterne skal alltid stå på en rett linje. Ingen får stå på skrå eller bak andre skyttere. 

Det er absolutt forbudt å skyte om noen befinner seg på banen i nærheten av mattene. En pil kan hoppe av 
målskiven, eller simpelthen komme skevt i skuddet.

KUNNSKAP - Sikkerhet på skytebanen:
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EVALUERINGSSKJEMA FOR UTMERKELSEN GUL FJÆR 

Skytterens navn:.……………………........………………………………………………………………….. 

Dato:.………………..           Dato for fullføring:...........……………………. 

Skyteresultat 
Avstand 

Minimumskrav Bestått Ikke 
bestått 

Resultat 
Antall treff 

8 meter 12 treff 
Ferdigheter Hva skal gjøres Se Trenerhåndbok nivå 1

Kroppsstilling 
før og under 
opptrekk 

Vertikal kropp 7.1.2.4 & 7.1.2.5 
Balanse og vektfordeling på 
begge føttene 

7.1.2.4 & 7.1.2.5 

Ryggen rett og skuldrene lave 7.1.2.4 & 7.1.2.5 
Kroppsstilling i 
slutten av 
opptrekket 

Strenghånden lander i ansiktet 
uten at haken eller lepper møter. 

7.1.2.7 

Strenging Kan strenge sin egen bue 4.3.1.1 
Sikkerhet på 
banen 

Dra opp kun fra skytelinjen mot 
et mål, aldri mot en person eller 
oppover i lufta. 

3.2 avsnitt 2 & punktene 2 & 3 

Sikkerhet og 
atferd på 
skytelinjen 

Ikke forstyrr andre skyttere med 
snakk eller berøring 

3.2 punkt 5
3.4 punkt 1 & 2 

Hvordan ta opp en mistet pil 3.2 punkt 11 

Total Alle 9 momentene må være 
bestått. 

Bestått ………………… 
Ikke bestått ……………. 

Eksaminators underskrift:.…...........…………………………………………………………………………. 
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Kunnskapskrav Kunnskaper 
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PILER 

25
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ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PILENE

1. Regning av skytepoeng (gjelder bare Pilene/påfølgende sider):

Inne- eller utendørs.Hvor: 

Oppvarming: 

Skive:

Blinkens høyde: 

Maks fire runder anbefales, da dette er normalt på et stevne. 

40/60 (80/122) cm, hel blink. Se blink størrelse angitt i reglementet.          

Blinkens sentrum bør være 1 – 1,3 m over gulvet (bakken). Se reglementet.

Piler per omgang:     3 (6). Se reglementet

Omganger:                5 (3). Se reglementet

Skytetid: 

Antall piler: 

Poengregning: 

2 (4) minutter per runde. Se reglementet

15 (18), halvparten av en halv innendørs (utendørs)- konkurranse.

Standard World Archery poengregning for innen- eller utendørs regler følges.

2. Vurdering av ferdighet:

Se kapitlet om ferdighet for respektivt nivå i denne håndboken.

3. Vurdering av kunnskap:

Se kapitlet om kunnskap for respektivt nivå i denne håndboken.

a) Du har ikke mottatt noen av Fjærene enda, men treneren din synes at du er moden for nivå HVIT PIL. For
å klargjøre deg selv til dette nivået, må du først lære deg alle kapitlene om de praktiske og teoretiske
kunnskapene for Rød Fjær, Gul Fjær og HVIT PIL. Din eksaminator skal i dette tilfelle bruke
evalueringsskjema C1.

b) Du har mottatt Rød Fjær men ikke Gul Fjær.
Du bør først gjennomføre nivå Gul Fjær. Når du er ferdig eksaminert og har mottatt Gul fjær, kan du
fortsette til nivå HVIT PIL:

c) Du har allerede mottatt Gul Fjær.
Fortsett direkte med HVIT PIL. Din eksaminator skal bruke evalueringsskjema C2.

26

Hvit pil kandidat må følge ett av de tre alternativene som vist under: 
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HVIT

PIL 

27
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KURSPLAN FOR UTMERKELSEN HVIT PIL 

10 meter 

SKYTERESULTAT: 
Skyteavstand: 
Minimum poengkrav: 115 poeng 

FERDIGHET - din skyteteknikk skal inneholde følgende momenter: 

Fotstilling, holdning: For den som ikke har mottatt noen Fjærer, se kapitlet om skyteteknikk 
for Rød Fjær.

Pilpålegging, sikker og riktig: For den som ikke har mottatt noen Fjærer, se kapitlet om skyteteknikk 
for Rød Fjær.

Kroppsstilling,  før- / fullt-oppdrag:       For den som ikke har mottatt noen Fjærer, se Gul Fjær. 

Kroppsstilling, (slutten på oppdraget):  For den som ikke har mottatt noen Fjærer, se Gul Fjær. 

Selve bueløftet:

Målsetting:
Utfør foreløpige bevegelser med så lite unødig 
bevegelse som mulig. Denne første posisjoneringen må 
tillate og skape forutsetninger for et effektivt opptrekk.

Handling:
Synkronisert løfting av begge hender, rettet mot målet. 
Helt til begge hendene befinner seg i høyde med nesen. 

Gjennom hele bueløft prosedyren skal: 

• Skulderen på buesiden være så lav som mulig.

Overkroppen holdes så lav som mulig.

Pilen hele tiden være rettet mot eller nedenfor målet.

Ryggen og hodet holdes rett og rak.

Bekkenet holdes i den vinkelen man har valgt.•

•

Når bue-løftingen nærmer seg sluttposisjon: 

• Begge hendene være i samme høyde

• Pilen være parallell med bakken

•

•
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Begrunnelse:
Forenklede bevegelser er lette å repetere. Det gir en sikker og god for-posisjonering til selve draget, selv 
om en pil sklir ut av fingrene dine i det du skal feste den på strengen. Elementene som allerede er på plass 
forstyrres omtrent ikke og gjennomføringen av skuddet går som en lek. Kraften du mottar fra øvre lem vil 
hjelpe deg med å få lav skulder. Kroppshellingen mot streng-foten skal likevektbalansere vekten buen 
overfører til skytters gravitasjonssenter mot matten. (trekk-og-skyv effektens balanserings praksis). Om du 
bruker en for lett eller for tung bue, vil denne følelsen bli redusert. +/- 5 pund fra idealvekten på DIN bue 
er normalt ideelt.

KUNNSKAP – Du må kunne følgende: 

Se kapitlet om kunnskap, nivå Rød Fjær.Buesikkerhet: 

Sikker pilpålegging: 

Sikker pilhenting: 

Buesikkerhet:  

Skyteretning:  

Samme som over.

Samme som over.

Samme som over. Og kapitlet om kunnskap, nivå Gul Fjær. 

Se kapittelet om kunnskap, nivå Gul Fjær.

Sikkerhet og atferd på skytelinjen:      Samme som over.

Markering – poengregning:
Du skal kunne fastsette pilens 
poengverdi.
Du skal kunne skivenes størrelser 
og målsettinger.
F.eks: 40cm skive.
40cm : 2 = 20cm
20cm : 10 = 2cm, så da er hver 
poengsone 2cm bred.
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Ved sluttposisjonen av bueløftet:

•

•

•

•

Pilen skal være i nese/øye høyde.

Streng-skulderen skal være lavere enn pilskaftet.

Streng-håndens håndledd skal være i linje med underarmen.

En lett helling av brystregionen mot streng-foten er akseptabelt, men en helt rett kropp er anbefalt.

GUL

RØD

BLÅ

SVART

HVIT
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Du skal kunne fylle ut ett fullstendig scorekort for en komplett skyteomgang for Pilene. Hver 
protokollfører skal fortløpende fylle inn pilenes poengverdi i synkende rekkefølge når skytteren leser dem 
opp. Øvrige skyttere på skiven kontrollerer hver poengverdi som angis. Er man uenig, tilkalles dommer 
som avgjør hvilken verdi pilen har.  

Eksempel på et blankt scorekort 
for Pilenes poengverdier.

De offisielle scorkortene som 
brukes i dagens konkuranser ser litt 
annerledes ut, men prinsippet er det 
samme.

15 piler 

Pil1 Pil 2 Pil3 Sum Total 

10 X 

Eksempel på et ferdig utfylt 
scorekort for pilenes poengverdier.

15 piler 

Pil1 Pil 2 Pil3 Sum Total 

x 8 5 23 23 

10 10 8 28 51 

10 8 7 25 76 

8 8 M 16 92 

X 7 7 24 116 

10 5 X 2 
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På en utendørsrunde skal inner-
tier markeres med en "X", men har 
verdien "10" når du skal regne 
scorene.

d x y z

122 cm

80 cm

60 cm

40 cm

12,2 cm 6,1 cm 6,1 cm

Blinkens 
diameter

Farge sonen Score sone Diameter 
på inner 10

8 cm 4 cm 4 cm

6 cm 3 cm 3 cm

4 cm 2 cm 2 cm
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EVALUERINGSSKJEMA C1 FOR HVIT PIL (UTEN FJÆRER).

Side 1 av 2 

Skytterens navn:……………………………………………………………………………………….... 

Dato:……………… Dato for fullføring:……………………………… 

Skyteresultat 
Avstand 

Minimumskrav Bestått Ikke 
Bestått 

Resultat 
poeng 

10 meter 115 poeng 
Ferdigheter Hva skal gjøres Se Trenerhåndbok nivå 1

Fotstilling På skrevs over skytelinjen 7.1.2.1 
Føttene en skulderbredde fra 
hverandre 

7.1.2.1 

Stå vinkelrett mot skytelinjen 7.1.2.1 
Føttene parallelt med skytelinjen 7.1.2.1 

Sikker og 
korrekt 
pilpålegging 

Med buen vertikalt 3.2 punkt 5 og 7.1.2.2 
Ikke noe fingertrykk mot 
pilhyllen 

7.1.2.2 

Toppfjæren peker fra 
midtstykket 

7.1.2.2 

Kroppsstilling 
før og under 
opptrekk 

Vertikal kropp 7.1.2.4 & 7.1.2.5 
Balanse og vektfordeling på 
begge føttene 

7.1.2.4 & 7.1.2.5 

Ryggen rak og skuldrene like 
lave 

7.1.2.4 & 7.1.2.5 

Kroppsstilling 
ved slutten av 
opptrekket 

Strengen skal lande mot ansiktet 
(hake elle leppene). Ingen 
hodebevegelser mot strengen. 

7.1.2.7 

Løfte buen Hendene opp samtidig 7.1.2.5 
Hendene løftes, men skuldrene 
holdes lave 

7.1.2.5 

Hendene slutter på samme 
høyde; nese eller øyehøyde 

7.1.2.5 

Pil ligger parallelt med bakken 7.1.2.5 
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EVALUERINGSSKJEMA C1 FOR HVIT PIL (UTEN FJÆRER).

Side 2 av 2 

Kunnskaper Kunnskapskrav Bestått Ikke 
bestått 

Se Trenerhåndbok nivå 1

Buesikkerhet Ikke tørrskyt (slipp aldri uten pil) 3.3 punkt 2 
Buen i buestativet etter skytingen 4.4.1 steg 7 og 11.3 og 9.2 

Sikker 
pilpålegging 

Bare når alle er bak skytelinjen 3.3 punkt 2 
Bare ved rett stilling og på 
skytelinjen 

3.2 punkt 1 og 2 

Sikker 
pilhenting 

Gå til matten, ikke spring.
Se opp for piler i bakken. 

3.3 punkt 8 

Stå ved siden av matten når andre 
drar sine piler. 

3.2 punkt 12 

Dra pilene rett, hold i mot matten. 4.4.1 steg 8 
Montere 
buen 

Montere og demontere lemmene 
riktig. 

Kan utgå om buen ikke er 
delbar 

Strenge opp buen 4.3.1.1 
Sikkerhet på 
banen, 
skyteretning 

Dra opp bare fra skytelinjen mot 
et fritt mål, aldri oppover eller 
mot en person

3.2. 

Sikkerhet og 
atferd på 
skytelinjen 

Forstyrr ikke andre skyttere med 
snakk eller berøring 

3.4 

Hvordan ta opp en mistet pil 
Markering og 
poengregning 

Bestemme pilens poengverdi World Archery regelbok 2 
Appendix 1 

Korrekt iført skyteprotokoll World Archery regelbok 
7.6.1.4 bok 2 appendix 3 

Totalt Alle 30 momentene må 
være bestått 

Bestått……….. 
Ikke bestått…….. 

Eksaminators underskrift:….......…………………………………………………………………………. 
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EVALUERINGSSKJEMA C2 FOR HVIT PIL (MED MOTTATT GUL FJÆR).

Skytterens navn:..........................………………………………………………………………………….. 

Dato:………………..........……….. Dato for fullføring:............……………………. 

Skyteresultat 
Avstand 

Minimumskrav Bestått Ikke 
bestått 

Resultat 
poeng 

10 meter 115 poeng 
Ferdigheter Hva skal gjøres Se Trenerhåndbok nivå 1 

Løft buen Hendene opp samtidig 7.1.2.5 
Hendene løftes, men skuldrene 
holdes lave 

7.1.2.5 

Hendene ender i samme høyde, 
nese- eller øyehøyde 

7.1.2.5 

Pilen peker parallelt med bakken 7.1.2.5 
Kunnskaper Kunnskapskrav 
Markering og 
poengregning 

Bestemme pilens poengverdi World Archery regelbok 2 
appendix 1 

Korrekt innføring på scorekort World Archery regelbok 
7.6.1.4 bok 2 appendix 3 

Totalt Alle 7 momenter må være 
bestått 

Bestått………………. 
Ikke bestått…………… 

Eksaminators underskrift:..............………………………………………………………………………… 
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SORT 

PIL 
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KURSPLAN FOR UTMERKELSEN SORT PIL 

SKYTERESULTAT: 
Skyteavstand:        14 meter 
Minimums poengkrav:       115 poeng

FERDIGHET - din skyteteknikk skal inneholde følgende momenter:

Oppdragsprosess: Se kapitlet om "overkropp" under "ferdighet". Nivå Gul Fjær.

Fullt opptrekk, holding:

Målsettning:
Kropp- og buestabilitet for å gi effektiv sikting. Holde buen i fullt drag uten å kollapse av buevekten eller 
tap av draglengde (kryping).

Handling:
Brystregionen skal være i ro. Kroppsholdningen skal være opprett. Brystet og skuldrene utøver et konstant 
press ned mot bakken ved "å spre ut skuldrene". Rygg og hodet er oppreist. Du må finne balansen mellom 
trekk- og skyvkraften. Denne innsatsen får støtte fra beina som forårsaker en liten muskelsammentrekking 
i mageregionen. Konstantene er:
• Den horisontale avstanden mellom pilen og skulder.
• Avstanden mellom hake og skulder.
•

•

• Buens vertikale stilling.
Overkroppen og hodet.

Begrunnelse:
Reduserer fjæringseffekten i draget som kan forårsake kollaps. Brystet dras inn, hvilket gir best frigang for
strengen, unngå usymmetrisk stilling. Kraften i opptrekket er fordelt mellom flere muskelgrupper. Dette
forsterker symmetrien, gir mindre energitap og reduserer risikoen for belastningsskader. Enklere forklart så 
vil de store muskelene få trening av dette, slik at de lettere kan klare denne produksjonen. Den rake ryggen
gjør det lettere å stå vertikalt og rett. Ved å flate ut brystet og senke skuldrene senker du 
gravitasjonssenteret, slik at kroppen står mer stabilt. En kombinasjon av disse handlingene, vil hjelpe til og 
opprettholde draglengden samt holde hodet og det siktende øye på et konstant nivå. Svake muskelgrupper 
kan forårsake kollaps ved fjæringseffekten i draget. Dette kan motvirkes med lett styrketrening.

TRENINGSVERKTØY:
Det finnes mange mer eller mindre brukbare og nyttige 
treningsredskaper for bueskyttere. Vi skal her bare nevne to 
som vi anbefaler. 
En oppstrenget bue, påmontert en elastisk streng. Gir mulighet 
til å trene på en enkel og ufarlig måte. Det går til og med bra å 
slippe strengen uten pil på buen.  
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•

Høyde forskjellen mellom pilen og bue-skulderen (sett fra vertikalt plan).
Høyden på skuldrene.

Elastisk streng
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Et speil kan brukes slik at skytteren kan se sin egen 
teknikk og skytestilling. Med et håndholdt speil kan 
treneren alternerende hjelpe en høyre og en venstre 
skytter. Den ene skyter sin pil og ser i speilet mens 
den andre forbereder seg.  

Om det ikke er venstreskyttere tilstede, må treneren 
forflytte seg mellom skytterne på en sikker måte.
Som vist på illustrasjonen til høyre. 

Observasjon av seg selv 
med speil og medhjelper. 

Med et speil på et stativ kan du 
observere deg selv skyte. 
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Skyterytme og puljer: 
Forsøk å unngå at treningen organiseres i 2  ulike puljer for å eliminere dødtid. Dersom alle kan skyte samtidig 
fra samme skytelinje, vil dette maksimere utbyttet av en treningsøkt. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan man 
for eksempel sysselsette den andre puljen med å holde speil for de andre. Se illustrasjonen over.

Skyterytme og utstyrsrotasjon: 

Om klubben ikke har tilstrekkelig med utstyr slik at alle kan få en komplett utstyrspakke hver, må 2 eller flere 
dele på samme utstyret. Man må da dele inn gruppen i pulje A, og B og kanskje C. Dersom det ikke er nok 
antall piler, må man ordne slik at den som skyter piler henter dem for å se gruppering og resultat på nært hold. 
Deretter får neste gruppe prøvd å skyte.
Dersom man kun deler bue, bør alle skyte sine piler i 2 eller 3 puljer og deretter gå frem, markere og trekke 
piler sammen for å utnytte skytetiden mer effektivt. 

Flytte skytelinje og/eller matter: 
Igjen, for å utnytte skytetiden mest effektivt, unngå flytting av skytelinje. Organiser slik at det kun er en 
skytelinje, men skytemattene er plassert på ulik avstand fra linjen. Marker en ventelinje 3-5 meter bak linjen. 
Der skal alle som ikke skyter oppholde seg. Unngå flytting av skytematter siden dette er tungt og tidkrevende. 

Plass for utstyr:
Buestativer plasseres som vanlig bak ventelinjen. Når man innimellom skyter på kortere avstander kan det blir 
for stor avstand. Da kan man legge utsyret på gulvet, ca 3 meter bak "den nye" skytelinjen.  

Gruppering av skytterne: 
Ved øvelser der skytterne jobber parvis finnes det noen grunnleggende regler for hvordan man grupperer dem:

• Skytterne bør være omtrent like høye

• Skytterne bør ha omtrent samme ferdighet og kunnskapsnivå for at begge skal få like godt utbytte av øvelsen

• Skytterne bør være i omtrent samme alder, men de to foregående kriteriene er viktigere

• Noen ganger må man også ta hensyn til skytternes personlighet
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Kunnskapsterminologi:
Du skal kjenne til hva de ulike delene ved ditt utstyr kalles. For å klare testen må du klare å navngi minst 5 
ulike deler.
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Desto flere navn du kan, desto lettere blir det å gjøre seg forstått i utstyrsdiskusjoner.

1. Recurvebue:

Lemnock
Strengøye - Endetakling

Buestreng

Midtstykke

Klikker

Pilhylle

Pivotpunkt

Nockmerker

Midttakling

Buegrep

Stabilisatorvekt

Nedrelem

Sidestabilisator

V-BarStabilisatorvekt

Frontstabilisator

Sikte

Siktevindu

Øvrelem

Strengøye - Endetakling 

Lemnock

V-Bar forlenger
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2. Pil:

3. Compoundbue:
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Spiss

Pilskaft

ID- Initialer
"Styre" fjær/toppfjær

Nock

Fjærer

Wraps/kresting dekorasjon

Buestreng 

Buefront (mage)

Kabler

Kabelguard Midttakling
Nockmerker
D-loopPilhylle 

Pivotpunkt

Buegrep

Nedrelem

Cam

Lembolt

Eksentrisk trinsehjul

Øvrelem 

Buerygg

Siktevindu

Sikte

Midtstykke

Frontstabilisator
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Pilsikkerhet og pilkontroll 

Under skytingen kan det hende at en pil ikke blir sittende godt nok i matten, men blir hengende i spissen 
nedover langs blinken. Stans skytingen og hent pilen for å unngå at andre piler treffer og skader den eller 
forårsaker avhopper (stuss). En pil skal alltid være rett, men en liten bøy i pilen vil normalt ikke påvirke 
den stort. Kontroller at pilen er rett gjennom å se langs skaftet, eller roter pilen for å se/føle om den bøyer, 
rister eller vobbler. Alternativt kan man rotere pilen på et plant underlag eller snurre den raskt vertikalt mot 
håndflaten. Se også illustrasjonen under.

Kontroller alltid pilen med den hensikt å finne synlige skader som sprekker, bulker eller brudd. Slike 
skader gjør pilen farlig å bruke. En trepil kontrollerer man effektivt med hensyn til sprekker ved å vri 
pilskaftet når man holder den i begge endene med tommel og pekefinger. Et sprukket skaft er mye enklere 
å vri enn et som er helt. Aluminiumspiler vil du lett se sprekker og/eller andre skader på. En carbonpil 
holder du i nock og spiss og bøyer på den. Om den er skadet, vil det kunne høres en type gnisse eller 
knattre lyd. Om dette høres må du ikke bruke den mer. Du kan skade deg selv eller andre rundt deg neste 
gang den brukes. Se bildet under.
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En trepil eller aluminiumspil som er bøyd og er uten sprekker, kan som oftes rettes igjen. Det finnes verktøy 
spesielt utviklet for dette, eller man kan gjøre det for hånd. Det kreves en del rutine og øvelse for å lykkes med 
å rette pilen for hånd.
Vær forsiktig så pilen ikke knekker ved forsøket.
En carbonpil ansees som enten rett og i orden eller ødelagt og ikke skytbar.
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Pilrettingsapparat
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EVALUERINGSSKJEMA FOR SORT PIL 

Skytterens navn:……………………………………………………………………......………………... 

Dato:………………… Dato for fullføring:....………………………… 

Skyteresultat 
Avstand 

Minimumskrav Bestått Ikke 
Bestått 

Resultat 
poeng 

14 meter 115 poeng 
Ferdigheter Hva skal gjøres Se Trenerhåndbok nivå 1

Oppdrag prosess Begge hender i samme høyde og 
pilen parallelt med 
gulvet/bakken 

7.1.2.7 

Oppdraget i retning mot målet 3.2
Ved fullt 
oppdrag 

Pilspissen rolig, ingen sig 
fremover, eller enda bedre; 
jevn bevegelse bakover 

7.1.2.9 

Konstant avstand mellom pil og 
buearmens skulder, både 
vertikalt og horisontalt 

7.1.2.9 

Kan observere seg selv i et speil 
i slippet 

9.1 Undervisningsverktøy 
og slutten av 9.2 

Kunnskaper Kunnskapskrav Se regelboka, bok 2, del 2 
Utstyr og 
terminologi 

Kan navngi 5 detaljer på buen 

Pilsikkerhet og 
pilkontroll 

Hva skal man gjøre når en pil 
henger igjen i skytematten 

3.3 avsnitt 2, punkt 1,2 og 
avsnitt 3 

Kan kontrollere rettheten 
(aluminiumspil) og sikkerheten 
(carbonpil). 

11.3.2 og 11.4.2

Totalt Alle 9 momentene må være 
bestått 

Bestått……….. 
Ikke bestått…….. 

Eksaminators underskrift:.………….....…………………………………………………………………. 
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BLÅ

PIL
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KURSPLAN FOR UTMERKELSEN BLÅ PIL 

SKYTERESULTAT: 
Skyteavstand: 
Minimum poengkrav:

Målsetting:
Konsekvent fingerplassering på strengen, sammenheng med pilen. 

Handling:
Fingrene griper strengen og holder den mellom 
de to ytterste leddene. Håndflaten er avslappet og 
håndleddet rett.

De tre fingrene fordeler dragkraften ca like mye. 
Etter slippet skal hånden være så vertikal som 
mulig, åpen, og håndleddet skal være rett. 
Underarmens innside er hele tiden avslappet og 
underarmen, hånden og pilen befinner seg i linje 
med hverandre. Med en korrekt krok er 
håndflaten i linje med håndleddet. 

Begrunnelse: 
En "dyp" streng kroking, vil tillate muskulaturen i hele armen å "slappe av" på streng-siden. Desto mer 
avslappet disse kroppsdelene er, jo mindre påvirkning har fingerslippet på strengen som jo også er 
bakenden på pilen (pil-retning). Og strengen slipper i seg selv "renere" fra fingrene.
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18 meter.
115 poeng

FERDIGHET - Din skyteteknikk skal inneholde følgende momenter:

Strenghånden: Strengkroking 

Ved skyting uten sikte (barebow) bruker man som regel 
å plassere tre fingre under pilnocken (underdrag). På 
kort avstand sikter man langs pilen (rett siktelinje) og 
holder da to til tre fingerbredder under nocken, 
avhengig av fingrenes tykkelse og ansiktets form. 
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Rett siktelinje metode:
Firkantede siktemetode forenklet ned til én linje. Se forklaring lenger ut i dette kapitelet.

-Ingen problemer med å finne et 
ankringspunkt i fullt opptrekk. Det er 
bare å sikte langs skaftet fra nock til spiss 
og midt i blinken. 
-Ingen problemer med å få strengen rett i 
siktebildet. 
-Ingen problemer med at fingrene kniper 
nocken på pilen. 

Trekant siktemetoden: 

Pilen er posisjonert med to referansepunkter: punkt 1, pilens spiss visuelt i blinken.
punkt 2, pilens nock gjennom kontakt med

strenghånden inntil ansiktet.
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Ankring inntil ansiktet:
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For å sikre god repetisjon av trekant-sikting må bueskytteren repetere:
-Opprettholdelse av en konstant draglengde.
-Plassere øyet riktig i forhold til strenglinjeringen.

Firkantede-sikte metode:

Pilen    er    posisjonert    ved    to 
referansepunkter  og  du legger til 
to referansepunkter med sikte ditt: 
punkt 1 =  pilspiss VS blink  
punkt 2 =  pilnock VS haken din 
punkt 3 = streng VS nese og øye 
punkt 4 = sikte-korn VS visuelt til 

blinken.
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Ved triangel-sikte metoden, 
er sikteøyets posisjonering 
obligatorisk for å få en god 
strenglinjering

For å sikre god repetisjon av firkant-sikte må skytter repetere:
-Buen må konstant ha samme vertikale vinkling.
-Opprettholdelse av en konstant draglengde.
-Plassere øyet riktig i forhold til strenglinjeringen. Ved firkantede siktemetoden,

er sikteøyets posisjonering 
obligatorisk for å få en god 
strenglinjering.
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Målsetting:
Å finne kroppsposisjonen som fører til minst mulig anstrengelse og best stabilitet i fullt opptrekk. 

Handling:
Strengsidens underarm skal være 
så nær som mulig i samme 
vertikalplan som pilen. Dette betyr 
at de sett ovenfra skal være i linje 
med hverandre.  

Begrunnelse:
Rent mekanisk er dette en stilling 
som krever minst kraft. Det tilsier 
at en stor del av muskulaturen i 
under og overarm kan være 
avslappet. Det gjør det lettere å 
bruke ryggmusklene for å utføre 
opptrekket. 

Muskel-bruk-gjenkjenning: 
For å virkelig kjenne på funksjonen hos ulike muskelgrupper under opptrekk og slipp, skyt på nært hold (3 m) 
med lukkede øyne. Til og med det å skyte på en matte uten blink øker mulighetene for å kjenne hvordan 
skytingen virkelig fungerer. 

Buegjenkjennelse:
Du skal kunne beskrive 3 ulike buetyper. Regelverket definerer 3 buetyper på følgende måte: 

Recurvebue: 
Uansett buetype, forutsatt at den stemmer overens med det bestemte og aksepterte begrepet bue slik som 
den brukes i skiveskyting, dvs et redskap bestående av skjefte med grep og siktevindu (ikke 
gjennomskytingsbart), samt 2 fleksible buelemmer som begge ender i hver sin strengnock. Buen strenges 
opp før bruk med 1 streng, spent mellom respektive strengnocker. Ved bruk holdes buen i en hånd i 
skjeftets grep mens den andre hånden drar i strengen, holder og slipper. 

Compoundbue: 
En compoundbue, som kan være gjennomskytingsbar (shoot through), er en bue der draget varieres med et 
mekanisk system av hjul og eller cammer. Buen trekkes opp ved hjelp av 1 buestreng (eller flere) festet 
direkte mellom buelemmenes 2 strengnocker, med kablene eller med hjul eller cammer, i samsvar med den 
aktuelle konstruksjonen. 
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Trekk Skyv

Pil-Strengarm linjering:

KUNNSKAP:
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Standardbue:
Buen skal være av enkel konstruksjon, enten delbar (med tre eller metallskjefte, ikke gjennomskytingsbar), 
eller laget i et helt stykke. I begge tilfeller skal lemmene være laget av tre og/eller glassfiber. 

Pilreparasjon:

Skifte av nock på aluminiumspil: 

1. Ta først bort alle rester fra den gamle nocken. Det kan gå
litt lettere om man varmer opp  plasten over en åpen flamme.

2.

3. Legg en dråpe lim på nockenden av pilen (se bilde).

4. Sett nocken på plass, vri den noen runder slik at limet
fordeler seg jevnt inni.

5. Pass på å vri nocken slik at den passer med plassering av
styrefjær (se bilde).

En del nocker, som insert nocker, in/out nocker skal ikke limes. Disse skal kun trykkes inn i skaftet. Det kan 
også holde å feste en konet nock på en aluminiumspil med konet ende uten å lime. Man trenger kun sette den 
nedpå og vri litt. Pass på at det ikke sitter lim/plastrester igjen fra gammel nock. 
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Vask pilenden med isopropanol. På et aluminiumsskaft er det, dersom det trengs, bra å jevne ut den 
koniske enden med et sandpapir for  å få bedre feste av nock.
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EVALUERINGSSKJEMA FOR BLÅ PIL 

Skytterens navn:........................………………..….…………………………………………………….. 

Dato:……………………….. Dato for fullføring:……….......……………. 

Skyteresultat 
Avstand 

Minimumskrav Bestått Ikke 
bestått 

Resultat 
poeng 

18 meter 115 poeng 
Ferdigheter Hva skal gjøres Se Trenerhåndbok nivå 1

Opptrekk, 
strenghånd 

Håndflaten rett, ingen utstående 
knoker 

7.1.2.3 a 

Trefingergrep 7.1.2.3 a 
Håndflaten vertikal 7.1.2.3 a 
Konsekvent grep 7.1.2.3 a 

Ankring i 
ansiktet 

Konsekvent ankringspunkt 7.1.2.8 
Bra linjering mellom pil og 
strengarmens underarm 

7.1.2.8 

Strengen rett i siktebildet 7.1.2.8 
Følelse Kan skyte korthold med lukkede 

øyne 
7.1.2.8 

Kunnskaper Kunnskapskrav 
Utstyr og 
terminologi 

Kan beskrive 3 ulike buetyper Regelbok 1, kap 4.3 henviser 
til respektive 
konkurranseform 

Pilreparasjon Kan bytte en nock 11.4.2 
Totalt Alle 11 momenter må være 

bestått 
Bestått………………. 
Ikke bestått…………… 

Eksaminators underskrift:............………………………………………………………………………… 
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RØD

PIL

50
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KURSPLAN FOR UTMERKELSEN RØD PIL 

     22 meter 
SKYTERESULTAT: 
Skyteavstand: 
Minimum poengkrav:     115 poeng 

FERDIGHET- Din skyteteknikk skal inneholde følgende momenter: 

Buehånd og Buearm: 

Målsetting: 
* Konsekvent plassering i buegrep.
* Minst mulig fastholding av buen med buehånd.
* Tilstrekkelig frigang for strengen i skuddet

(mer om dette i GUL PIL).

Handling: 
Fingrene er avslappet og litt krokete foran grepet, men uten å holde fast. Håndleddet er vinklet. 
Tommelgrepets dypeste del ligger i linje med underarmen. Buetrykket økes i den ”V ” som formes av 
tommelleddet og livslinjen i hånden, ca 1-2,5 cm ned. Det skal ikke påføres eller være noe trykk på andre 
siden av livslinjen i håndflaten. 
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Buearmens underarm holdes rett, men uten å strekkes. Albuen skal ikke bøyes og albue-bøyen skal holdes 
vertikalt eller så nær vertikalt som mulig.

Begrunnelse: 
Dette grepet med buehånden krever lite muskelkraft og hjelper derfor til med avslappingen. Jo mer 
avslappet skytteren er desto bedre kan han prestere samtidig som risikoen for å påtvinge buen uønskede 
bevegelser minsker. 

Slippet - Hva skjer på skytterens strengside:
Målsetting: 
All aktivitet fortsetter uforandret gjennom hele 
skuddet, foruten selve slippet. 

Handling: 
I slippet fortsetter strenghånden bakover i 
skytelinjens retning, enten langs kinnet eller langs 
halsen, avhengig av hvor skytteren har ankret. 
Strenghånden beveger seg til eller litt forbi øret og 
stopper opp nær skulderen. 

Begrunnelse: 
Ettersom musklene på strengskulderens bakre del 
og i ryggen arbeider bakover, fortsetter hele 
strengarmen den bevegelse som startet i 
opptrekket og som ikke får stoppe opp under hele 
skuddet. 
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Slippet - Hva skjer på skytterens bueside? 

Buearmen: 

Målsetting: 
All aktivitet fortsetter uforandret gjennom hele 
skuddet, foruten selve slippet. Buearmen, og 
kanskje hele kroppen, rører seg noe fremover. 

Handling: 
Etter slippet beveger buearmen seg noe mot 
ryggsiden. 

Begrunnelse: 
Buearmens bevegelse  mot ryggsiden kommer hovedsakelig av at muskulaturen på bueskulderens ryggside 
fortsetter å jobbe. 

Bevegelsen fremover mot målet kommer som en fortsettelse på den kontinuerlige skyveffekten produsert 
ved "fullt drag" utført med hele kroppen fra buearmen til "streng-benet".

Buehånden: 

Målsetting: 
All fysisk aktivitet fortsetter, mens pilen akselererer 
gjennom buen, akkurat etter selve slippet.
Utvikle en passiv buehånd og fingre, slik at akselerasjonen 
på pilen kan skje foruten krafttilføring på midtstykket og 
skaper vridning på buen ved fullt drag og under pilens 
akselerasjonsperiode (fra øyeblikket etter selve slippet og 
til pilen er kommet foran buen).

Handling: 
Når buen beveger seg fremover etter slippet, retter 
håndleddet seg ut da bueslyngen drar den ut. Deretter, når 
buen faller fremover/nedover, bøyes håndleddet nedover. 

Bildet viser en buehånd som har vært godt avslappet gjennom 
hele skuddet. En slynge hjelper til med å oppnå dette. 
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Begrunnelse: 
Buen trykker mot den avslappede 
hånden og håndleddet. Når buen 
beveger seg fremover i skuddet, 
kan den helt avslappede hånden 
følge med i buens bevegelser uten å 
påvirke den. Bildene viser en enkel  
måte å simulere dette. Dra med en 
finger i tommelgrepet og slipp 
raskt. Legg merke til forskjellen i 
håndens reaksjon, om håndleddet er 
avslappet kontra spent. 

KUNNSKAP: 

Konkurranseformer i bueskyting: 

Skiveskyting utendørs: 
World Archerys utendørsrunder skytes både av recurve og compound. I OL konkurerer kun recurve. World 
Archery standardrunder, 1440 og 720 runde skytes internasjonalt kun med recurve og compound bue. 
NBFs utendørsrunde 1440 og 720 er åpnet også for tradisjonell buedivisjonen og barebow. 1440 runden 
består av å skyte 36 piler på 4 forskjellige avstander, totalt 144 piler i samme konkuranse. 720 runden 
består av å skyte 72 piler på 1 distanse.
Per. 2014 her i Norge har vi disse klassene i skiveskyting utendørs , se de neste 4 sider:
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AVSTANDER OG KLASSER FRA 2014 

Klasse 

SKYTERUNDE FITA/Halv FITA Skandia Norsk 
kortrunde 

Norges 
runden 

R1 og C1 
Herrer sen. 

og Herrer jr. 
90-70-50-30 60-50-40 50-35-25 50 

R2 og C2 
Kadett gutter og H50, 
Damer sen. Damer jr. 

70-60-50-30 60-50-40 50-35-25 50 

R3 og C3 
Nybegynnere Kadett 
jenter og Damer 50 

60-50-40-30 60-50-40 50-35-25 50 

R4,C4, 
Rekrutt 

Gutter og jenter 
50-40-30-20 40-30-20 35-25-20 30 

BB1 Alle unntatt rekrutter 50-40-30-20 40-30-20 35-25-20 30 
BB4 Rekrutt 30-25-20-15 40-30-20 35-25-20 30 

T1 
Trad herrer senior, 
junior og kadett 

40-30-25-20 25-20-15 25-20-15 20 

T2 

Nybegynnere trad 

Trad damer senior, 
junior og kadett 

30-25-20-15 25-20-15 25-20-15 20 

T4 Trad rekrutt 30-25-20-15 25-20-15 25-20-15 20 
R5,C5, Minijunior 30-25-20-15 25-20-15 25-20-15 20 

T5 Trad minijunior 25-20-15-10 20-15-10 20-15-10 15 

Felles 6 
Klasse 10 år, felles for 
alle divisjoner 

25-20-15-10 20-15-10 20-15-10 15 

SKIVER  122/80 122 80 80 
Piler 144/72 90 90 72 
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Meter Meter Meter Meter

Under er tabeller for klasseinndeling på vanlige approprierte konkurranserunder i Norge. 
Stjernestevner og Norges Mesterskap har egene klasseinndelinger.
Se egen tabell side 55 "NM skive".



R1 Elite Herrer sen. 

og jr. Damer sen og 
jr 

70/122 

R2 Masse Høyeste klasse for 
Kadett, damer og 
herrer, H50 og D50 

60/122 

R3 Nybegynnere 50/122 
R4 Rekrutt 

Gutter og jenter 

40/122 

BB1 Alle BB skyttere 
unntatt rekrutt 

40/122 

BB4 BB rekrutt 25/122 
T1 Trad damer og 

herrer senior, junior 
og kadett 

30/122 

T2 Nybegynnere trad 

Unntatt rekrutt, mini 
og 10 år 

25/122 

T4 Trad rekrutt 25/122 
R5,C5, Minijunior 25/122 
T5 Trad minijunior 20/122 
Felles 6 Klasse 10 år, felles 

for alle divisjoner 
20/122 

På 720runden skytes det som følger:  

Klasse 

betegnelse 

Avstand og skive (72 
piler) 

C1 

Elite 

Herrer og damer 
senior og 50+, 
junior og kadett 

50/seksringet 80cm 

C2 

Masse 

Herrer og damer 
senior, junior og 
kadett 

50/seksringet 80cm 

C3 Nybegynnere 50/80 
C4 Rekrutt 

Gutter og jenter 

30/seksringet 80 cm 
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OPPRYKKSKRAV: (gjennomgående) 
Recurve/Tradisjonell:   FITA 1200, Halv FITA 600, 720runde: 600 
Compound:  FITA 1300, Halv FITA 650, 720runde: 650 

Litt om alder i de yngre klassene: 

10-årsklassen: (som i dag) 

Disse kan ikke gå opp i kl. 5 før det året de fyller 11. De kan imidlertid også velge å fortsette 
i 10-årsklassen frem til de fyller 11 år (fødselsdag). 

Minijunior (kl.5): Ut det kalenderåret de fyller 13 år 
 Ut det kalenderåret de fyller 15 år Rekrutt( kl.4): 

Kadett:   
Junior:   

 Ut det kalenderåret de fyller 17 år 
 Ut det kalenderåret de fyller 20 år 

Nybegynnere (senior, junior og kadett) starter i klassen R3,C3,T2 og BB1 og rykker opp etter 
fastsatte poengkrav. 50+ i comp og trad skyter i samme klasse som senior. 

Norske rekorder: Det noteres norske rekorder i alle klasser, dvs. rekrutt, kadett, junior, senior 
og 50+ for alle divisjoner. Det er derfor viktig å få med på resultatlistene hvilken aldersklasse 
skytteren hører til når det gjelder kadett, junior og 50+ 

57

Compound Damer og herrer: senior, 
junior, kadett og 50+ 

50m 

Seksringet 80 cm skive 
Compound Rekrutt gutter og jenter 30m Seksringet 80 cm 

skive 
Recurve Damer og herrer: senior og 

junior 
70m 122 cm skive 

Recurve Damer og herrer: Kadett og 
50+ 

60m 122 cm skive 

Recurve Rekrutt gutter og jenter 40m 122 cm skive 
Barebow Damer og Herrer senior. 

Kadett med fellesklasse for 
jenter og gutter 

40m 122 cm skive 

Barebow Rekrutt med fellesklasse for 
jenter og gutter 

25m 122 cm skive 

Tradisjonell Damer og Herrer senior. 

Kadett med fellesklasse for 
jenter og gutter 

30m 122 cm skive 

Tradisjonell Rekrutt med fellesklasse for 
jenter og gutter 

25m 122 cm skive 

NM SKIVE 



Ut fra dette oppsettet følger vi nå internasjonale regler der slike finnes. 

Alle klasser i Tradisjonell og barebow divisjonen har ikke internasjonale regler for 
skiveskyting. For disse klassene er det derfor laget egne nasjonale regler som går fram av 
tabellene. 

Lag compound på 50m 
Lag compound på 30m 
Lag recurve på 70m, 60m og 40m
Lag barebow på 40m og 25m
Lag tradisjonell på 30m og 25m 

LAG NM Skive

Ut fra dette får vi følgende lag i NM Skive:

NB! Ingen juniorklasser for Barebow og Tradisjonell i NM, juniorer må stille i seniorklasse. 
Alle individuelle finaler skytes på samme avstand som innledende. 
For compound skytes finalematcher med totalscore 
For recurve, tradisjonell og barebow er det settskyting 
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Skiveskyting innendørs: 
World Archery innendørsrunder skytes av både recurve og compound. NBFs innendørsrunder 
skytes også av barebow og tradisjonell.

WA/NBF 25 m runde består av 60 piler på 25 meter med 60/80 cm skive i hel eller trippelformat.

WA/NBF 18m runde består av 60 piler på 18meter med 40/60 cm skive i hel eller trippelformat.

NBF 12 m runde består av 60 piler på 12 meter med 60 cm skive. På 16 m skytes det på 80 cm 
skive.
Se klasser og informasjon neste side.

Litt om alder i de yngre klassene: 

10-årsklassen: (som i dag) 

Disse kan ikke gå opp i kl. 5 før det året de fyller 11. De kan imidlertid også velge å fortsette i 
10-årsklassen frem til de fyller 11 år (fødselsdag). 

Minijunior (kl.5): Ut det kalenderåret de fyller 13 år 
 Ut det kalenderåret de fyller 15 år Rekrutt( kl.4): 

Kadett:   
Junior:   

 Ut det kalenderåret de fyller 17 år 
 Ut det kalenderåret de fyller 20 år 
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Feltbueskyting:
World Archerys feltrunder skytes med recurve, compound, barebow. NBFs feltrunder skytes 
også  med langbue og instinkt. En World Archery feltrunde består av et antall mål mellom 12 
og 24, jevnt  delbart med 4. Det skytes 3 piler mot hvert mål. Målene plasseres rundt i en 
oppmerket løype, som regel i et skogstereng og i en type rundløype. Det er en del 
sikerhetshensyn som må effektueres og som er noe annerledes enn på en skiveskytingsbane. 
De plasseres slik at vanskelighetsgradene ved sikting og skyting tilbys på best mulig måte. 
Avtandene  varierer mellom 5 og 50 m for barebow, og mellom 10 og 60 m for recurve og 
compound. Avstandene kan være oppmålte (opplyst skyteavstand) eller uoppmålte (ikke 
opplyst skyteavstand).

En World Archery arrowheadrunde består av 2 komplette feltrunder av 24 mål (48 tilsammen). 
Rundene er én oppmålt og én uoppmålte.
Se neste side for mer informasjon.
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Pilreparasjon: 
Bytte av spiss (limt med varme): 

Ta først bort den gamle spissen

1. Hold i skaftet 2-3 cm fra enden for å kontrollerere temperaturen

2. Varm selve spissen 3-5 sekunder over en liten gassflamme. Påfør aldri direkte varme på skaftet og vær
varsom så du unngår overoppheting.

3. Grip spissen med en tang så snart den er varm.

4. Vri og dra for å få ut spissen.

5. Om spissen ikke løsner, varm opp og forsøk igjen.

6. Repeter steg 4 til limet er mykt nok for å løsne spissen.

Montér ny spiss: 

Nødvendig materiale:  
Isopropylalkohol (våtservietter) 
Q-tips (bomullspinner)  
Smeltelim for spisser 
Gassbrenner            

Instruksjonen er beregnet for vanlige spisser og aluminiumsinsatser for skruspisser. Spissen skal være skrudd 
inn før montering. 

Følg instruksjonen nøye slik at ikke spissen eller skaftet overopphetes. For mye varme kan ødelegge pilen. En 
aluminiumspil kan miste herdinga i det allerede tynne godset. En carbonpil kan miste bindingen mellom 
carbonen og aluminiumen i røret.
På en helcarbonpil ødelegges epoxy'en som holder sammen karbonfibrene. Bruk alltid smeltelim ment for 
spisser siden dette har en tilpasset smeltetemperatur. Vask innsiden av skaftet, ca 5 cm inn, med Q-tips dyppet 
i isopropylalkohol. Vask helt til bomullen ikke er synlig skitten. La skaftet tørke et par minutter før neste steg.
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Varm forsiktig enden på limstaven 
over gassflammen til den smelter på 
yttersiden. Legg litt lim i enden av 
skaftet. IKKE PÅFØR VARME 
DIREKTE PÅ SKAFTET. Limets 
smeltepunkt er lavt nok til å ikke 
skade skaftet under limingen, men må 
være høyt nok til at limet ikke smelter 
av friksjonsvarmen som oppstår når 
pilen trenger inn i målskiven, som 
igjen gjør at spissen sitter fast inni 
målskiven når man drar ut pilen.

Hold i spissen med fingrene i den spisse enden og varm enden som skal inn i skaftet til spissen kjennes varm. 
Ikke bruk tang, da dette gjør at det er vanskeligere å kontrollere varmen i spissen. Om spissen blir for varm å 
holde er den også for varm for skaftet. Legg den på noe som tåler varme og la den kjølne litt. 

Varm limet og dekk spissens skaftdel med lim. 

Umiddelbart, mens limet er flytende, trykk spissen inn i skaftet og vri den samtidig til spissens fals treffer 
pilskaftet. Vri gjerne et par runder ekstra slik at limet blir jevnt fordelt. Tving ikke inn spissen  om det går 
tregt. Varm heller spissen i 2-3 sekunder og forsøk igjen. 

Tørk av limrestene på utsiden av skaftet med papir mens limet fortsatt er varmt og flytende. 

Montere fjærer på pilen: 

Fjærer kan lett påmonteres med hjelp av et 
fjæringsapparat. Uten dette er det vanskelig å 
få fjæren rett montert i korrekt vinkel, samt 
og å holde den stille under hele monteringen 
mens limet tørker. De fleste klubber har 
apparater til utlån. Se på bildet hvordan 
monteringen foregår. 
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EVALUERINGSSKJEMA FOR RØD PIL 

Skytterens navn:........................…………………………………………………………………………..

Dato:……………………….. Dato for fullføring:......…………………….

Skyteresultat 
Avstand 

Minimumskrav Bestått Ikke 
bestått 

Resultat 
poeng 

22 meter 115 poeng 
Ferdigheter Hva skal gjøres Se Trenerhåndbok nivå 1

Slipp Hånden langs kinnet eller halsen 7.1.2.10 
Hånden beveger seg bakover pga 
fullført drag i ryggens og 
skulderens muskulatur 

7.1.2.10 

Buehånden Konsekvent grep i buens håndtak 7.1.2.3 b 
Avslappet buehånd slik at 
bueslyngen kan fungere som den 
skal 

7.1.2.3 b  og 10 
se eksempel 

Buearmen Albuen i rett posisjon 7.1.2.3 b 
Buearmen rolig i slippet, eller en 
liten bevegelse bakover pga 
fullføring i ryggens og skulderens 
muskulatur 

9.5 

Kunnskaper Kunnskapskrav 
Konkurranse-
former 

Kan beskrive 3 ulike 
konkurranseformer 

Regelboka Bok 1 
kap 4.1 og 4.5 

Totalt Alle 9 momenter må være 
bestått 

Bestått………………. 
Ikke bestått…………… 

Eksaminators underskrift:….............……………………………………………………………………… 
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GUL

PIL

64



66

KURSPLAN FOR UTMERKELSEN GUL PIL 

    26 meter 
SKYTERESULTAT: 
Skyteavstand: 
Minimum poengkrav:     115 poeng 

FERDIGHET- din teknikk skal inneholde følgende momenter: 

Målsetting: 
Få til en total frigang for strengen når pilen er på vei ut fra buen. 

Handling: 
Se de 2 testene nedenfor. Du skal klare minst 1 uten islag fra strengen. 

Begrunnelse: 
Enhver form for islag når pilen er på vei ut fra buen vil:

* Vanskeligjøre riktig repetisjon av trykklinjen og vil påvirke pilens akselerasjon.
* Redusere mengden av overførbar energi til pilen.

Test av buearmen: 

Uten å holde i strengen, hev buen og 
kontroller hvor på armbeskytteren strengen 
får kontakt. Ca 1 cm i forkant av punket setter 
du en tapebit (formet som en  liten tunnel), ca 
2mm høy. Se illustrasjon til høyre.

Den kanten av tapen som er nærmest strengen 
markeres med en tusjstrek (bør gjøres før du 
setter fast tapen på armbeskytteren) slik at det 
synes om strengen traff tapen på vei frem 
eller tilbake. 
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Frigang for strengen: 

Skyt en pil med tapen festet (pass på at den 
lille tunnellen ikke rettes ut under opptrekket). 
Kontrollér tapen i etterkant. Dersom den viser 
tegn til å ha blitt truffet av strengen på vei 
fremover har du dårlig eller ingen frigang og 
trenger trenerens hjelp for forbedring av dette. 
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Test av brystbeskytteren:

Se etter om og hvor på brystbeskytteren 
strengen berører den i fullt opptrekk. Bruk 
et speil eller en medhjelper. Sett en tapebit 
et par cm i forkant av dette punktet, som 
vist i forrige eksempel. Forsøk også sette 
tapen i kanten på beskytteren, ettersom 
islag i sømmen på beskytteren har stor 
påvirkningskraft på strengen. Skyt en pil 
og kontroller om tapen viser tegn til islag. 

Målsetting: 
All aktivitet utenom slippet, ikke bare rent fysisk men også mentalt og visuellt, skal fortsette uforandret 
gjennom og etter skuddet.

Handling: 
En tilskuer skal overraskes av skuddet. Ingen tegn på at skuddet kommer skal vises i forkant. Kropp, 
ansiktsmine og blikk skal være uforandret før, under og etter skuddet. 

Ditt ansiktsuttrykk 
skal være det 
samme før, under 
og etter skuddet. 
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Strengklaring

Tape bit

Fullføring av skuddet:
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Øv og repeter konsekvent på alle stegene i skuddet, følg illustrasjonene under fra ventre til høyre og så videre. 

Fotstilling Nocking 

Buehånden        Strenghånden 

Kroppsstilling Bueløft 
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Opptrekket, stegvis Posisjonering av sikte-øyet
=   

     Strenglinjeringen 

Siktingen    Ekspansjonen 
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Slippet, stegvis 

Fullføringen.
Fortsett alle påbegynte arbeidsoppgaver 
og ikke stopp eller avslutt før du ser at 
pilen sitter i målskiven. 
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KUNNSKAP:

Hvordan melder man seg på til stevner? 
Du skal selv kunne melde deg på til stevner via klubben din. Spør hvordan prosedyrer er og hvilken klasse du 
hører hjemme i (skytestil, aldersklasse osv).

Pilens plassering på buen: 

Pilhyllen: 
Pilhylla har som arbeidsoppgave å holde pilen på plass før og under skuddet, men med minst mulig 
påvirkning i form av friksjon og islag når pilen beveger seg etter slippet. Pilhyller finnes i mange former, 
og lages i plast eller metall. Normalt plasseres hyllen rett ovenfor pivotpunktet på buen (skjeftets dypeste 
del) og vinkelrett mot strengen. Det bør være minst 15 mm mellom pilskaftet og skjeftets del mot 
buehånda, når pilen ligger rett på hylla. Dersom buen har en plunger bestemmer dette hyllens posisjon. 

Nockmerket: 
Korrekt plassering av nockemerket på 
strengen blir bestemt av flere faktorer. Men 
det bruker være et bra første forsøk å plassere 
det slik at underkanten av nocken havner ca 
10 mm over det punkt der pilen er vinklerett 
mot strengen. Forutsatt at man skyter med 
underdrag (alle fingre under nocken). Med 
splittfinger (1 finger over nocken), kan 6 mm 
være tilstrekkelig. 
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Høyrehåndsposisjon Venstrehåndsposisjon
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Nockefestet kan monteres på flere måter. Det 
enkleste er å kjøpe ferdig av metall som 
klemmes på med en spesialtang. Ellers knyter 
man på merkene med samme type tråd som 
man lager midtlinning av. En metode vises på 
bildet. Surr jevnt og dra til ordentlig. Lås 
deretter nockemerket med lim og la det tørke 
en stund. Lag 2 merker. 1 over og 1 under 
nocken.  

Strenghøyden: 
Strenghøyden er definert som avstanden 
mellom pivotpunktet og strengen og man 
justerer den ved å tvinne strengen lenger eller 
kortere. Avstanden (strenghøyden) bør være 
innenfor bueprodusentens anbefalinger. 
Dersom strengen er ny eller nyjustert, 
kontroller strenghøyden igjen etter ca 30 
piler og etterjuster om nødvendig. 
Strenghøyden pleier synke den første tiden 
fordi strengens kordeller strekker seg ved 
bruk. Dette vil stabiliserere seg etterhvert. 
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EVALUERINGSSKJEMA FOR UTMERKELSEN GUL PIL 

Skytterens navn:.….......................………………….……………………………………………………..

Dato:……………………….. Dato for fullføring:.....……………………. 

Skyteresultat 
Avstand 

Minimumskrav Bestått Ikke 
bestått 

Resultat 
poeng 

26 meter 115 poeng 
Ferdigheter Hva skal gjøres Se Trenerhåndbok nivå 1

Strengfrigang Bestått minst en test for frigang 
(med tape som i eksempel) 

10 ”strengfrigang” 

Fullføring Uforandret ansiktsmine 
gjennom hele skuddet 

7.1.2.10 

Uforandret sikting ved og etter 
slippet 

7.1.2.10 

Skytesekvens Gjennomfører hele 
skytesekvensen flere ganger på rad 

Kapittel 2 og øvelser i kapittel 
10 

Konsekvent skytetid +/- 10 sek 
Kunnskaper Kunnskapskrav 
Påmelding 
stevne 

Er påmeldt et stevne Regelboka Bok 1, kap 4.1 og 
4.5 

Pilplassering Kan montere en pilhylle og lage et 
nockmerke 

11.3.4 og 11.4.6 

Totalt Alle 8 momenter må være 
bestått 

Bestått………………. 
Ikke bestått…………… 

Eksaminators underskrift:.............………………………………………………………………………… 
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