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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 skytter, og det
er grundlaget for ”Baldur´s tekniske brevkasse".
Brevkassen vil omhandle alt inden for trimning,
buejægertips, mental træning, skiveskræk osv, samt
div spørgsmål stilet til mig.

”Hvorfor rammer strengen min arm i
skuddet???”
Et spørgsmål, jeg møder rigtig mange gange, og
netop træf på tøjet eller armen er oftest det, der
afgør om man rammer præcist eller ej. Specielt når
vi har vores jagttøj på, er risikoen større for at
ramme armen, og mange prøver på at kompenserer
ved at bukke armen eller håndledet, men ulempen
ved dette er, at man kan miste 1-3” i træklængde
der igen betyder unødvendig hastigheds tab, samt
det at kopierer skuddet 100%.
”Er det fordi strengehøjden er for lavt”, Ikke
nødvendigvis da der findes buer i dag med strenge
stop der stopper strengens videre fremdrift, men
også design og buernes mindre rekyl vil betyde
mindre i slag.
Buegrebet og et forkert/lavt tryk i buen vil oftest få
buen til at slå/dreje i skuddet og jeg ser rigtig
mange gange, at bueskytter/jæger direkte har et
forkert tryk i buen.
Forestil jer, at vi nu har skaffet os ønske buen, det
bedste sigte der fås, et pilekogger der kan have
plads til 4 eller flere pile, super release og en
stabilisator. Alt sammen er sat op, men vi rammer
stadig armen!! Hvad er problemet så??
Der er flg punkter der skal være i orden før vi
begynder at teste buen for islag, hvis ikke,
anbefaler jeg at man bringer det i orden.

1: Træklængden skal passe perfekt. Træklængden
skal være afpasset til det perfekte ankerpunkt samt
typen af release/loop man bruger. (Personligt
skyder jeg med strakt arm, fordi jeg derved kan
trække og holde en højere trækvægt i længere tid +
det forbedre min præcision).
2: Buegrebet (= trykpunktet) inde i håndfladen må
ikke ”overtræde” livlinien og skal være ca. hvor en
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 fjerner mange
variations-muligheder, som er
til skade for præcisionen. Se til
at du ikke trykker tommelen
mod buesektionen eller trykker for dybt.
3: Aftrækket skal være blødt og kontrolleret, så
man ikke vrider loopet/strengen i skuddet eller
rykker releasen ud af loopet/strengen. Specielt hvis
man har buer med høj ”Lett Off”, er risikoen højere
da belastningen på strengen/loopet typisk for en
65# bue kun er 13-15#, altså blødt som ….!!
4: Fodstilling er utrolig vigtigt. Stå med spredte
ben der svarer ca. til skulder bredde

”Hvad har vi glemt, for jeg rammer stadig armen”
Balanceringen af buen!!! En overset detalje der
betyder alt. En rigtig, afbalanceret bue, vil
kompensere for islag i armen, være mere præcis og
ikke mindst, mere lydløs. En velafbalanceret bue,
vil når man trækker strengen tilbage med lukkede
øjne, finder sit ankerpunkt, afslappet greb i buen,
være lodret når man åbner øjnene.
Buens/strengens reaktion skal i skuddet bevæge sig
i en linie direkte fremad i skudretningen med et

løst greb. (dvs. du må ikke holde fast i grebet).
Hvis man har rem på buen, vil den opsnappe buens
fremad-rettede bevægelse i skuddet. Nå man har
sigte og pilekogger på (inkl. f.eks. 4 pile), så vil
buen naturlig tippe til den tunge side, og det er en

dødssynd at kompenserer for dette ved at dreje
håndledet. Håndledet vil i skudafgangen vippe
tilbage til neutral position.
Der
findes
på
markedet, stabilisator, beslag og vbars
der
kan
kompenserer
for
denne ubalance, og
flytte stabilisatoren
ud til buearm´s
siden. Vægten af
stabilisatoren
er
også en vigtig del
for den korrekte
balance i skuddet,
dvs at tyngdepunktet skal ikke være for langt
tilbage, men den korrekte opsætning for man ved at
eksperimenterer frem og tilbage med forskellige
vægt/stab kombinationer. Få evt. din kammerat til
at tjekke buens reaktion i skuddet. Når du har
fundet den rette kombination, vil buens reaktion
uanset strenge højde, tykt tøj osv betyde; ingen
isalg på tøjete, bedre præcision, mindre støj og
færre forbiskud/-anskydninger. Træk og slip.
Har du spørgsmål til artiklen eller spørgsmål i al
almindelighed, så mail til baldurs@post6.tele.dk
eller ring på 2395 4658
Med buejæger hilsen
Niels Baldur

