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Hej, mit navn er Niels Baldur.Jeg har dyrket
bueskydning og buejagt i over 20 år, og skudt på
det danske landshold siden 1988, og jagtet med bue
siden 1985. Siden 1986, hvor jeg startede min bueforretning op, har jeg hjulpet i tusindvis af
buejægere og bueskytter med alverdens problemer,
holdt trimnings-kurser i Norge, Sverige, Tyskland
og Danmark, coachet hundredvis af skytter, og det
er så grunden til at jeg har tilbudt at lave "Baldur´s
tekniske brevkasse".
Brevkassen vil omhandle alt inden for trimning,
buejæger-tips, mental træning, skiveskræk osv. Og
det er så meningen, at enhver buejæger kan skrive
til mig vedr. deres problemer, hvor jeg så vil
forsøge at svare på spørgsmålet i de næste numre
af Buejægeren.
Et af de spørgsmål jeg ofte møder er, "Hvorfor
skyder jeg lige pludselig til venstre eller højre, når
lyset ændre, sig fra sol til skygge, og hvorfor
skyder jeg for lavt når det bliver dunkelt". Det er
utrolig vigtigt for en buejæger, at hans bue skyder
præcist, og at den rammer der hvor han sigter for at
eliminere dårlige skud og anskydninger, og derfor
bør man træne under de forhold man jagter under.

Afstanden er 20 meter, den gule plet er 12
cm i dia. Normalt vil man kunne se hele
sigtehuset igennem peep hullet, men for at
illustrere mere nøjagtig hvor lidt der skal til,
er afstanden øget. Skuddet sidder 4-5 cm
for lavt.

Problemet for en buejæger er, at man skal vælge et
peep hul, hvor hullet helst ikke skal være mindre
end 3mm, fordi det vil være svært at se vildtet
grundet det lystab, som hullet giver under jagtlige
konditioner, og personligt foretrækker jeg et så
stort hul som muligt, gerne fra 4-6 mm. Vælger
man et lille hul, ca. 3mm, som er perfekt under
normale lysforhold, vil man kunne opnå en større
præcision, men store problemer med at se sigtet og
dyret under dårlige lysforhold, specielt mindre dyr
som harer og fasaner (men selv råvildt kan være
utrolig svært at se klart.) Vælger man et hul dia 4-6
mm, vil man kunne se sigtet og dyret meget mere
klart, men minus er, at mange mister præcision.
Hvorfor så det.
Langt de fleste vælger at centrere sigtet i peepet, og
”svæve” med ankringen og det er også godt nok, så
længe at lysforholdene er fuldstændig ens. Skyder
man i skarpt lys, vil peep-hullet ses meget skarpt
og lille. Ser man til gengæld i-gennem hullet inde i
tæt skov, hvor lyset er dårligt, vil man næsten ikke
kunne se omridset af hullet (diffust), men hullet
ses/føles pludseligt også større. Forsøger man så at
centrere sigtet i peep-hullet, vil man gange svæve
rundt fra skud til skud og spredningen vil blive

Her sidder sigtet midt i peep hullet og skuddet
vil sidde perfekt. Hullet i peepet jeg bruger er
6.2mm i dia.

Her sidder sigtet for lavt, og skuddet vil sidde
4-5 cm for højt, altså en forskel på næsten 10
cm, og det er kun på 20 meter. Derfor er det
så vigtig med en stabil ankring for optimal
præcision.

større.
Illustrationerne viser at man sagtens kan have en
spredning op til 10 cm eller mere, blot ved at ankre
forskelligt fra skud til skud, og så kommer der ens
egenspredning på 20 meter, der måske er 8 cm i
dia. Dvs, i stedet for en egenspredning på 8 cm, har
man nu en cirkel med en dia. på 18 cm!!! Det er
ikke så underligt at man sommetider skyder forbi
til en hare eller en fasan.!!
Hvordan kan jeg så bevare præcision. Jo, sørg for
at have en perfekt ankring, dvs. din release hånd
skal finde et punkt, enten under kæbebenet, øret
eller et andet punkt der er stabilt.
Når du har fundet et stabilt anker-punkt, så træk
strengen tilbage, så du enten har strengen på din
næsespids, på siden af næsen, eller et andet sted du
kan ramme hver gang, så du nu har 2 steder som er
stabilt. Når ankrings punktet føles behageligt og
præcist, og du rammer det hver gang, så trækker
du nu strengen til bage med lukkede øjne og finder
dit anker punkt, åbner dit øje, og nu skulle sigtet
gerne være midt i peep hullet.
Hvis sigtet ikke er midt i hullet, justerer du nu sigte
og peep således, at du har træfpunkt på 20 meter,
og sigtet sidder midt i peep hullet.
Bliv ved med at gentage proceduren igen og igen
indtil du er tilfreds. Hvis du har problemer med at
finde et stabilt ankerpunkt, så forsøg evt. med at
ændre længden på loopet, træklængden, juster
releaset eller prøv et andet release.
Nu skulle det gerne være sådan, at du rammer i
midten uanset lysforhold, dog kan mange af de nye
sigter med fiberoptik i sigtet, give lidt
(stjernekaster-agtigt lys) i dårlig belysning.
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