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, 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.
Enhver der har spørgsmå, kan maile til mig på flg.
mail baldurs@post6.tele.dk og jeg så vil forsøge at
svare på spørgsmålet i de næste numre af
Buejægeren.
At forberede

Succes afhænger af graden
af forberedelse

•Brug dine fulde sanser til vurdering af vind,
regn, tiden
•Koncentrér dig om blot den ene pil, du har på
strengen.
Problemer kan opstå fordi?
•For dårlig skydeform.
•Ved skydning med jagtspidser kræves der
rimelig god skydeform.
•Pilens spine kan være for blød.
•Tjek om der er fanekontakt.
•Tjek om balancepunktet er som det skal være.
•Tjek at jagtspidserne sidder perfekt lige.
•Er det en gammel streng, kan den være skudt
træt
(reagerer forskelligt fra pil til pil).
•Tjek om strengen rammer din arm. Det
anbefales samtidig, at have det samme tøj på når
du trimmer buen, som når du skal jage. Dette
gør man for at få det mest realistiske resultat.
Hat, ansigtsnet,jakke osv. Mange gange har
man mere tøj på når man er på jagt, og det kan
godt få pilene til at sidde anderledes.

Held ?

Held er noget der indtræffer,
når grundige forberedelser
mødes med en gunstig lejlighed
Tankegang 1
•Hold af at skyde med bue
•Acceptér nervøsitet
•Undgå selvbebrejdelse
•Ærgrelser er naturlige, men kan ikke bruges
konstruktivt til noget som helst
•Man skal ikke forvente at være under fuld
kontrol under hele jagtforløbet
•Rutinen vil sørge for at man ikke “flyder”
længere væk fra grundbevægelserne end at man
kan finde “hjem” igen. Underbevidstheden
kontrollerer en hel del.

Ubekendt faktor ?!
•Ud af et dusin pile, vil man under skydning
med fastbladede
jagtspidser, undertiden sorterer 1-3 pile fra.
(Dette kan i visse tilfælde afhænge af kvaliteten
af pileskaftet)Dette kan dog afhjælpes i visse tilfælde ved en
nock-rotation, 120º
grader ad gangen.
•De uartige pile’s udmålinger, hænger ikke
sammen med eks. en
stor spine-forskel, skæv pil eller vægten på
pilen. Sørg derfor altid, at nummere dine pile så
du kan sortere de slemme fra.
Ensartede bevægelser skaber præcision
–Sørg derfor altid for at skyde dine pile med
KVALITET snarere end KVANTITET.
–Planlæg din sæson, dine jagter og din
ugentlige træning: Grundstil, mængdetræning
og styrke- træning (kondition).

–Indøv evt. nye detaljer i din skydestil
(tekniktræning)
og brug hellere tid på at pleje dine bevægelser
end skyde uhyrlige mængder af pile.
OPGAVE FOR HOVEDET
at holde sig til
·Bliv i spændingslinien, som du har opsat under
ankring.
·Søg rytme i bevægelser, som fører til opsætning
af ANKRING
·Afvent tyngden i at sætte sig på opsætningen (1
sekund)
·Søg rytme i vejrtrækningen:
•…. Indhalér under optræk
•…. Pust det meste af luften ud igen under
sigtefasen
•…. Søg sigtebillede og reagér på slipsignal. Pust
resten af luften ud og tag en ind-/udånding
mens du tager pil nr. 2,
tag igen en ny ind/udånding og gør klar til nyt optræk med
indånding osv.·Under denne ”holde vejret
pause” sigtes ”blødt” (nøjes med at se) og
forbliv med fokus på spændingslinien (tryktræk-liniering)
·Anvend kodeord:….” Bare se”, ”Linie” og
”buearm”, ”jeg vil dette skud” ….osv.
Nocker
•Anvend aldrig iso-typer af lim (sekundlim =
cyanoacrylat), der får polycarbonat nocker som
Easton G-nocks og Beiter til at mørne efter
nogen tid, hvorefter du lever livet farligt!
••Rids evt. en anelse på nockens fod eller
indvendig i røret på udvendig nock-type, da der
herved dannes små grater, som får nocken til at
sidde hårdere fast uden at det går ud over
præcision eller holdbarhed.

•••Check altid dine nocker for islag eller revner
især under træning udendørs, hvor flere skytter
benytter samme skive.
••••En nock´s holdbarhed afhænger af
belastningen den bliver udsat for. Gå ikke på
komromis og tjek ofte dine nocks. Er der pile
der begynder at ”stikke af – opfører sig

underlig” skyldes det ofte at nocken er
færdig/træt.
•••••Nocken er den vigtigste del på en pil, da den
fastgøres på buen og sendes afsted med stor
kraft. Vælg aldrig en dårlig kvalitet!
Bueskydning/jagt er ikke blot en sport Det er en besættelse!
Opsætning af Bevægelser 1
1. fase
Checkpunkter:
••Fodstilling: spredte ben ca. skulderbredde

•Oprejst balance i kroppen, med vægtfordeling
midt over vristen.
•Lås ikke knæleddene (knæskallen skal ikke
trækkes opad).
•Pilen nockes og releaset placeres på strengen.
•Placér hånden i buegrebet og i releaset.
•Fortræk + Optræk til ankring med lav skulder
(trækkes ned i ryggen).
•Under ankring ”venter” du et split-sekund så
tyngden på buegrejet og bevægelserne får tid til
at sætte sig
Opsætning af Bevægelser 2
•Buearmen, som ”styres” af
deltamusklerne + triceps
(bagest på overarmen)
holdes ”nede” i
skulderleddet via
rygmusklerne, som trækker
skulderbladet nedefter.
• Deltoideus-muslen (= delta) øverst på
rundingen har alene løfteopgaven efter at
skuddet er gået, hvorfor dette r vigtigt at lære
sig at holde buearmen oppe efter at pilen har
forladt buen.
•
•Buegrebet (= trykpunktet)
inde i håndfladen må ikke
”overtræde” livlinien og
skal være ca. hvor den
sorte prik indikerer dette.
• Lad evt. de tre af fingrene
krumme sig let sammen, som om du vil tage en
tændstik fra en bordplade. Denne position

fjerne mange variationsmuligheder, som er til
skade for præcisionen. Se til at du ikke trykker
tommelen mod buesektionen.
Opsætning
af
Bevægelser 3

GRUNDLINIÉRING:
•Grovsigte og kropsliniering mod skiven.
•Træklængde på plads og muskelspænding
(tryk-træk).
• Tyngde på opsætningen (”skal lige sætte sig”)
forinden finsigte sker.
•Trækket overføres til ryggens større muskler.
•Latissimus Dorsi er den store rygmuskel, som
bruges til at trække trækarmen nedad (indad)
og frembringer "liniering".
•Af illust. A fremgår det, at skytten er i god
liniering. Illustration B. viser tydeligt, at der
mangler en del i at få trækarmen i liniering
(længere om i ryggen). Brug rygmusklen til at
trække trækarmen om ad mod rygsiden
(forbedret liniering.
God skydning
Mvh
Niels Baldur

