Hej, mit navn er Niels Baldur. Jeg har dyrket bueskydning og buejagt i over 20 år, skudt på det danske
landshold siden 1988, og jagtet med bue siden 1985. Siden 1986, har jeg hjulpet buejæger og bueskytter
i tusindvis med alverdens problemer, holdt trimnings-kurser i Norge, Sverige, Tyskland og Danmark,
coachet hundredvis af skytte. Jeg har altid haft glæde af at hjælpe andre, og dette krydret med en stor
nysgerrighed, er grundlaget for ”Baldur´s tekniske brevkasse".
Brevkassen vil omhandle alt inden for trimning, buejægertips, mental træning, skiveskræk osv, samt div
spørgsmål stilet til migt
Et af de spørgsmål jeg har fået fra et par buejæger er hastighed. De mente, at ved at hæve hastigheden
forbedrede man også præcisionen. Ja hvis man kunne forene de to ting, så ville det jo være perfekt, men
spørgsmålet er hvor grænserne er. Det er jo ikke meget ved, at have en hurtig forbier frem for en
langsommere træf! Henter man egentlig noget ved at have en bue der skyder 300 fps.

25 grams. Pil, 280 fps. 15 cm cirkel, 0-25,8 meter

25 grams. Pil, 300 fps. 15 cm cirkel, 0-27,4 meter

Lad os prøve at holde os til fakta. Ved hjælp af et computer program, har vi beregnet os til en ballistisk
bane (raserende pilebane) ud fra ovennævnte oplysninger for 2 jagtpile. Forestiller vi os, at vi har en
jagtpil på 25 gram, en pilehastighed på V0 280 fps. , buen er skudt ind på 20 meter, og man vil ramme en
cirkel på 15 cm. i dia. (15 cm er ca. gennemsnittet i højden for lungeområdet på et stykke råvildt). Med en
hastighed på 280 fps., vil man kunne skyde fra 0-25,8 meter og træffe cirklen. Hæver vi hastigheden til
300 fps. vil man kunne skyde fra 0-27,4 meter!!! Altså, du henter kun 1,6 meter. iflg. den
computerberegnede ballistik.
I realiteten vil de opnåede max afstande være kortere, da programmet ikke tager højde for skyttens egen
spredning samt kvaliteten af det benyttede udstyr. Typisk når man hæver hastigheden, stilles der meget
højere krav til ens skydeform, pile (pilens kvalitet er altafgørende for præcision), faner (der ikke klapper
sammen i skuddet), spidser og en veltrimmet bue.
Bemærk: Den meste betydende enkeltstående faktor for hastighed er træklængde, typisk vil forøgelse af
træklængde med 1”, føre til en hastigheds forøgelse på 10 fps. når alle andre parameter holdes lige!
Forvent ikke at en forøgelse af hastigheden er ensbetydende med en bedre præcision. Tit når man presser
sit udstyr til det yderste, kan man godt risikerer, at den forøgede hastighed giver øget frustration i stedet
for præcision! Vil den forøgede hastighed og samme præcision være en fordel! I de fleste tilfælde ja,

forudsat, at udstyret ikke larmer mere end normalt og udstyret ikke kollapser grundet den højere
belastning. En fladere pilebane vil altid være en fordel, grundet den mindre eller ingen korrektion for
skud ud til 20 meter på råvildt. Man mindre samtidig risikoen for anskydninger, men vær meget
opmærksom på støj niveauet fra pil og bue! Et emne vi vil gennemgå i en senere afsnit
God skydning.

