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tolerance) der bestemmer hvor præcis det skal
være, specielt med fast bladede jagtspidser. Typisk,
når man vælger et skaft i høj kvalitet, får man
lavere tolerancer i lighed, vægt og stivhed og med
den rigtigere spine og kvalitets faner, vil man få
langt større præcision med sine trænings og jagt
pile.

AFKORTNING af carbon

•

Lav dine jagtpile selv
At lave sine jagtpile selv fra bunden, har for de
fleste været lidt af et tabu emne, men der kan være
flere fordele ved selv at lave dem. Man kan hurtigt
fikse ødelagte pile, det er billigere, man er sikker
på at have samme fane snoning på alle sine pile og
man er hurtig skydeklar. Der findes et hav af pile,
både gode og dårlige. Før man vælger en pil, skal
man gøre op med sig selv, hvad den skal bruges til.
Jagter man i Danmark, vil pilevægt fra 25-30 gram
være særdeles anvendelige for langt de fleste
compound buer og 35 gram og op for recurve og
langbuer. Påtænker man sig at jage større dyr i
udlandet, anbefales pilevægt fra 30 gram og op.
Spine værdierne (Stivheden på et skaft er målt over
et 28” spænd med et 880 grams vægtlod. Lavere tal
indikerer en stivere pil) for Compoundbuer ligger
typisk fra spine .400 til .300 og recurve fra .500 til
.400 målt i tusindedele tommer. For valg af pile,
anbefales det at følge evt. Easton´s, Gold Tip´s
eller Carbon Expres´s pilevalgs tabel, hvor
Easton´s er den mest fyldest gørende eller man
kontakter Pro Shops. Man får oftest de bedste
trimnings resultater med et lidt stivere skaft. Der er
mange der tror, at det er buerne der gør at man
rammer præcis, men sådan hænger det ikke
sammen. Buerne sender kun pilene af sted, men det
er pilens kvalitet (skaftets kvalitet og lave

•
•
•

pile

Ved afkortning af skafterne anbefales det
at man afkorter ca. 2-3 mm i nock enden,
da man undgår evt. skævheder eller små
revner.
Skafterne skal afkortes med en hurtig
roterende klinge for det bedste resultat.
De afkortede ender rejfes nu på et stykke
fint sandpapir, både udvendig og indvendig.
Derefter monteres nocken. Ved visse nock
typer, kan man ridse indsatsen eller påføre
voks for strammere tilpasning.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER1
•
•
•
•

Før man limer, rengøres skaftet med Iso Propyl
alkohol på de steder hvor indsats og faner monteres.
Indsatsen limes bedst med en Cyanoakrylat lim eller
en to-component epoxy
Vær omhyggelige med at fordele limen på indsatsen
før montage.
Med visse faner, opnås den bedste holdbarhed ved at
påføre en primer på fanens limflade.

•

Skal pilene anvendes til jagt med fast bladede
jagtspidser anbefales følgende:
Nummerer pilene samt jagtspidserne og monter
derefter alle jagtspidser på pilene drej nockerne på
pilene således, at fanerne har samme position i
forhold til jagtspidsernes blade. På denne måde, er
du helt sikker på at jagtspidserne er monteret ens og
gør bl.a. at trimningen af pilene senere meget lettere.
Grundet de mange nye jagtspidser´s korte
udformning og bedre flyve egenskaber end gamle
spidser, kan der dog ses bort fra ovenstående
anbefaling, men igen, hvis man vil det bedste, så
følg anbefalingen.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER2
•

Herefter monteres fanerne med en snoet klemme
(helical). Højre eller venstre drejet, dette afhænger
af pilehylden. Til fastbladede jagtspidser, anbefales
min. 4” faner (helst ikke for høje, da de er mere
støjende og vind følsomme). Til mekaniske fold ud
jagtspidser, kan der bruges kortere faner, (igen ikke
for høje, da de er mere støjende og vind følsomme)
men det anbefales ikke, da en aftræksfejl altid vil
blive rettet bedre op med en større fane.

•

Husk at nummerer alle pile, så du efterfølgende kan
sortere evt. ”dårlige” pile fra.
Det anbefales, at skyde ind (tjekke og trimme pile)
på en afstand du behersker. Jeg anbefaler så langt
som muligt, f.eks. 30-40 meter hvor du hurtigt vil
blive klar over, om buens trim og pilevalg er
optimal, og på afstanden vil du også hurtigt sorterer
de ”dårlige pile” fra. 30-40 meter er selvfølgelig
ikke den anbefalede jagtafstand i Danmark, (max. 25
meter. Ca. 75% af skudt råvildt i Danmrk er fra 1-20
meter), men testen skal også kun bruges til at
optimere sine egne og grejets kunnen.

•

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
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tolerance) der bestemmer hvor præcis det skal
være, specielt med fast bladede jagtspidser. Typisk,
når man vælger et skaft i høj kvalitet, får man
lavere tolerancer i lighed, vægt og stivhed og med
den rigtigere spine og kvalitets faner, vil man få
langt større præcision med sine trænings og jagt
pile.

AFKORTNING af carbon

•

Lav dine jagtpile selv
At lave sine jagtpile selv fra bunden, har for de
fleste været lidt af et tabu emne, men der kan være
flere fordele ved selv at lave dem. Man kan hurtigt
fikse ødelagte pile, det er billigere, man er sikker
på at have samme fane snoning på alle sine pile og
man er hurtig skydeklar. Der findes et hav af pile,
både gode og dårlige. Før man vælger en pil, skal
man gøre op med sig selv, hvad den skal bruges til.
Jagter man i Danmark, vil pilevægt fra 25-30 gram
være særdeles anvendelige for langt de fleste
compound buer og 35 gram og op for recurve og
langbuer. Påtænker man sig at jage større dyr i
udlandet, anbefales pilevægt fra 30 gram og op.
Spine værdierne (Stivheden på et skaft er målt over
et 28” spænd med et 880 grams vægtlod. Lavere tal
indikerer en stivere pil) for Compoundbuer ligger
typisk fra spine .400 til .300 og recurve fra .500 til
.400 målt i tusindedele tommer. For valg af pile,
anbefales det at følge evt. Easton´s, Gold Tip´s
eller Carbon Expres´s pilevalgs tabel, hvor
Easton´s er den mest fyldest gørende eller man
kontakter Pro Shops. Man får oftest de bedste
trimnings resultater med et lidt stivere skaft. Der er
mange der tror, at det er buerne der gør at man
rammer præcis, men sådan hænger det ikke
sammen. Buerne sender kun pilene af sted, men det
er pilens kvalitet (skaftets kvalitet og lave

•
•
•

pile

Ved afkortning af skafterne anbefales det
at man afkorter ca. 2-3 mm i nock enden,
da man undgår evt. skævheder eller små
revner.
Skafterne skal afkortes med en hurtig
roterende klinge for det bedste resultat.
De afkortede ender rejfes nu på et stykke
fint sandpapir, både udvendig og indvendig.
Derefter monteres nocken. Ved visse nock
typer, kan man ridse indsatsen eller påføre
voks for strammere tilpasning.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER1
•
•
•
•

Før man limer, rengøres skaftet med Iso Propyl
alkohol på de steder hvor indsats og faner monteres.
Indsatsen limes bedst med en Cyanoakrylat lim eller
en to-component epoxy
Vær omhyggelige med at fordele limen på indsatsen
før montage.
Med visse faner, opnås den bedste holdbarhed ved at
påføre en primer på fanens limflade.

•

Skal pilene anvendes til jagt med fast bladede
jagtspidser anbefales følgende:
Nummerer pilene samt jagtspidserne og monter
derefter alle jagtspidser på pilene drej nockerne på
pilene således, at fanerne har samme position i
forhold til jagtspidsernes blade. På denne måde, er
du helt sikker på at jagtspidserne er monteret ens og
gør bl.a. at trimningen af pilene senere meget lettere.
Grundet de mange nye jagtspidser´s korte
udformning og bedre flyve egenskaber end gamle
spidser, kan der dog ses bort fra ovenstående
anbefaling, men igen, hvis man vil det bedste, så
følg anbefalingen.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER2
•

Herefter monteres fanerne med en snoet klemme
(helical). Højre eller venstre drejet, dette afhænger
af pilehylden. Til fastbladede jagtspidser, anbefales
min. 4” faner (helst ikke for høje, da de er mere
støjende og vind følsomme). Til mekaniske fold ud
jagtspidser, kan der bruges kortere faner, (igen ikke
for høje, da de er mere støjende og vind følsomme)
men det anbefales ikke, da en aftræksfejl altid vil
blive rettet bedre op med en større fane.

•

Husk at nummerer alle pile, så du efterfølgende kan
sortere evt. ”dårlige” pile fra.
Det anbefales, at skyde ind (tjekke og trimme pile)
på en afstand du behersker. Jeg anbefaler så langt
som muligt, f.eks. 30-40 meter hvor du hurtigt vil
blive klar over, om buens trim og pilevalg er
optimal, og på afstanden vil du også hurtigt sorterer
de ”dårlige pile” fra. 30-40 meter er selvfølgelig
ikke den anbefalede jagtafstand i Danmark, (max. 25
meter. Ca. 75% af skudt råvildt i Danmrk er fra 1-20
meter), men testen skal også kun bruges til at
optimere sine egne og grejets kunnen.

•
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tolerance) der bestemmer hvor præcis det skal
være, specielt med fast bladede jagtspidser. Typisk,
når man vælger et skaft i høj kvalitet, får man
lavere tolerancer i lighed, vægt og stivhed og med
den rigtigere spine og kvalitets faner, vil man få
langt større præcision med sine trænings og jagt
pile.

AFKORTNING af carbon

•

Lav dine jagtpile selv
At lave sine jagtpile selv fra bunden, har for de
fleste været lidt af et tabu emne, men der kan være
flere fordele ved selv at lave dem. Man kan hurtigt
fikse ødelagte pile, det er billigere, man er sikker
på at have samme fane snoning på alle sine pile og
man er hurtig skydeklar. Der findes et hav af pile,
både gode og dårlige. Før man vælger en pil, skal
man gøre op med sig selv, hvad den skal bruges til.
Jagter man i Danmark, vil pilevægt fra 25-30 gram
være særdeles anvendelige for langt de fleste
compound buer og 35 gram og op for recurve og
langbuer. Påtænker man sig at jage større dyr i
udlandet, anbefales pilevægt fra 30 gram og op.
Spine værdierne (Stivheden på et skaft er målt over
et 28” spænd med et 880 grams vægtlod. Lavere tal
indikerer en stivere pil) for Compoundbuer ligger
typisk fra spine .400 til .300 og recurve fra .500 til
.400 målt i tusindedele tommer. For valg af pile,
anbefales det at følge evt. Easton´s, Gold Tip´s
eller Carbon Expres´s pilevalgs tabel, hvor
Easton´s er den mest fyldest gørende eller man
kontakter Pro Shops. Man får oftest de bedste
trimnings resultater med et lidt stivere skaft. Der er
mange der tror, at det er buerne der gør at man
rammer præcis, men sådan hænger det ikke
sammen. Buerne sender kun pilene af sted, men det
er pilens kvalitet (skaftets kvalitet og lave

•
•
•

pile

Ved afkortning af skafterne anbefales det
at man afkorter ca. 2-3 mm i nock enden,
da man undgår evt. skævheder eller små
revner.
Skafterne skal afkortes med en hurtig
roterende klinge for det bedste resultat.
De afkortede ender rejfes nu på et stykke
fint sandpapir, både udvendig og indvendig.
Derefter monteres nocken. Ved visse nock
typer, kan man ridse indsatsen eller påføre
voks for strammere tilpasning.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER1
•
•
•
•

Før man limer, rengøres skaftet med Iso Propyl
alkohol på de steder hvor indsats og faner monteres.
Indsatsen limes bedst med en Cyanoakrylat lim eller
en to-component epoxy
Vær omhyggelige med at fordele limen på indsatsen
før montage.
Med visse faner, opnås den bedste holdbarhed ved at
påføre en primer på fanens limflade.

•

Skal pilene anvendes til jagt med fast bladede
jagtspidser anbefales følgende:
Nummerer pilene samt jagtspidserne og monter
derefter alle jagtspidser på pilene drej nockerne på
pilene således, at fanerne har samme position i
forhold til jagtspidsernes blade. På denne måde, er
du helt sikker på at jagtspidserne er monteret ens og
gør bl.a. at trimningen af pilene senere meget lettere.
Grundet de mange nye jagtspidser´s korte
udformning og bedre flyve egenskaber end gamle
spidser, kan der dog ses bort fra ovenstående
anbefaling, men igen, hvis man vil det bedste, så
følg anbefalingen.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER2
•

Herefter monteres fanerne med en snoet klemme
(helical). Højre eller venstre drejet, dette afhænger
af pilehylden. Til fastbladede jagtspidser, anbefales
min. 4” faner (helst ikke for høje, da de er mere
støjende og vind følsomme). Til mekaniske fold ud
jagtspidser, kan der bruges kortere faner, (igen ikke
for høje, da de er mere støjende og vind følsomme)
men det anbefales ikke, da en aftræksfejl altid vil
blive rettet bedre op med en større fane.

•

Husk at nummerer alle pile, så du efterfølgende kan
sortere evt. ”dårlige” pile fra.
Det anbefales, at skyde ind (tjekke og trimme pile)
på en afstand du behersker. Jeg anbefaler så langt
som muligt, f.eks. 30-40 meter hvor du hurtigt vil
blive klar over, om buens trim og pilevalg er
optimal, og på afstanden vil du også hurtigt sorterer
de ”dårlige pile” fra. 30-40 meter er selvfølgelig
ikke den anbefalede jagtafstand i Danmark, (max. 25
meter. Ca. 75% af skudt råvildt i Danmrk er fra 1-20
meter), men testen skal også kun bruges til at
optimere sine egne og grejets kunnen.

•
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tolerance) der bestemmer hvor præcis det skal
være, specielt med fast bladede jagtspidser. Typisk,
når man vælger et skaft i høj kvalitet, får man
lavere tolerancer i lighed, vægt og stivhed og med
den rigtigere spine og kvalitets faner, vil man få
langt større præcision med sine trænings og jagt
pile.

AFKORTNING af carbon

•

Lav dine jagtpile selv
At lave sine jagtpile selv fra bunden, har for de
fleste været lidt af et tabu emne, men der kan være
flere fordele ved selv at lave dem. Man kan hurtigt
fikse ødelagte pile, det er billigere, man er sikker
på at have samme fane snoning på alle sine pile og
man er hurtig skydeklar. Der findes et hav af pile,
både gode og dårlige. Før man vælger en pil, skal
man gøre op med sig selv, hvad den skal bruges til.
Jagter man i Danmark, vil pilevægt fra 25-30 gram
være særdeles anvendelige for langt de fleste
compound buer og 35 gram og op for recurve og
langbuer. Påtænker man sig at jage større dyr i
udlandet, anbefales pilevægt fra 30 gram og op.
Spine værdierne (Stivheden på et skaft er målt over
et 28” spænd med et 880 grams vægtlod. Lavere tal
indikerer en stivere pil) for Compoundbuer ligger
typisk fra spine .400 til .300 og recurve fra .500 til
.400 målt i tusindedele tommer. For valg af pile,
anbefales det at følge evt. Easton´s, Gold Tip´s
eller Carbon Expres´s pilevalgs tabel, hvor
Easton´s er den mest fyldest gørende eller man
kontakter Pro Shops. Man får oftest de bedste
trimnings resultater med et lidt stivere skaft. Der er
mange der tror, at det er buerne der gør at man
rammer præcis, men sådan hænger det ikke
sammen. Buerne sender kun pilene af sted, men det
er pilens kvalitet (skaftets kvalitet og lave

•
•
•

pile

Ved afkortning af skafterne anbefales det
at man afkorter ca. 2-3 mm i nock enden,
da man undgår evt. skævheder eller små
revner.
Skafterne skal afkortes med en hurtig
roterende klinge for det bedste resultat.
De afkortede ender rejfes nu på et stykke
fint sandpapir, både udvendig og indvendig.
Derefter monteres nocken. Ved visse nock
typer, kan man ridse indsatsen eller påføre
voks for strammere tilpasning.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER1
•
•
•
•

Før man limer, rengøres skaftet med Iso Propyl
alkohol på de steder hvor indsats og faner monteres.
Indsatsen limes bedst med en Cyanoakrylat lim eller
en to-component epoxy
Vær omhyggelige med at fordele limen på indsatsen
før montage.
Med visse faner, opnås den bedste holdbarhed ved at
påføre en primer på fanens limflade.

•

Skal pilene anvendes til jagt med fast bladede
jagtspidser anbefales følgende:
Nummerer pilene samt jagtspidserne og monter
derefter alle jagtspidser på pilene drej nockerne på
pilene således, at fanerne har samme position i
forhold til jagtspidsernes blade. På denne måde, er
du helt sikker på at jagtspidserne er monteret ens og
gør bl.a. at trimningen af pilene senere meget lettere.
Grundet de mange nye jagtspidser´s korte
udformning og bedre flyve egenskaber end gamle
spidser, kan der dog ses bort fra ovenstående
anbefaling, men igen, hvis man vil det bedste, så
følg anbefalingen.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER2
•

Herefter monteres fanerne med en snoet klemme
(helical). Højre eller venstre drejet, dette afhænger
af pilehylden. Til fastbladede jagtspidser, anbefales
min. 4” faner (helst ikke for høje, da de er mere
støjende og vind følsomme). Til mekaniske fold ud
jagtspidser, kan der bruges kortere faner, (igen ikke
for høje, da de er mere støjende og vind følsomme)
men det anbefales ikke, da en aftræksfejl altid vil
blive rettet bedre op med en større fane.

•

Husk at nummerer alle pile, så du efterfølgende kan
sortere evt. ”dårlige” pile fra.
Det anbefales, at skyde ind (tjekke og trimme pile)
på en afstand du behersker. Jeg anbefaler så langt
som muligt, f.eks. 30-40 meter hvor du hurtigt vil
blive klar over, om buens trim og pilevalg er
optimal, og på afstanden vil du også hurtigt sorterer
de ”dårlige pile” fra. 30-40 meter er selvfølgelig
ikke den anbefalede jagtafstand i Danmark, (max. 25
meter. Ca. 75% af skudt råvildt i Danmrk er fra 1-20
meter), men testen skal også kun bruges til at
optimere sine egne og grejets kunnen.

•
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tolerance) der bestemmer hvor præcis det skal
være, specielt med fast bladede jagtspidser. Typisk,
når man vælger et skaft i høj kvalitet, får man
lavere tolerancer i lighed, vægt og stivhed og med
den rigtigere spine og kvalitets faner, vil man få
langt større præcision med sine trænings og jagt
pile.

AFKORTNING af carbon

•

Lav dine jagtpile selv
At lave sine jagtpile selv fra bunden, har for de
fleste været lidt af et tabu emne, men der kan være
flere fordele ved selv at lave dem. Man kan hurtigt
fikse ødelagte pile, det er billigere, man er sikker
på at have samme fane snoning på alle sine pile og
man er hurtig skydeklar. Der findes et hav af pile,
både gode og dårlige. Før man vælger en pil, skal
man gøre op med sig selv, hvad den skal bruges til.
Jagter man i Danmark, vil pilevægt fra 25-30 gram
være særdeles anvendelige for langt de fleste
compound buer og 35 gram og op for recurve og
langbuer. Påtænker man sig at jage større dyr i
udlandet, anbefales pilevægt fra 30 gram og op.
Spine værdierne (Stivheden på et skaft er målt over
et 28” spænd med et 880 grams vægtlod. Lavere tal
indikerer en stivere pil) for Compoundbuer ligger
typisk fra spine .400 til .300 og recurve fra .500 til
.400 målt i tusindedele tommer. For valg af pile,
anbefales det at følge evt. Easton´s, Gold Tip´s
eller Carbon Expres´s pilevalgs tabel, hvor
Easton´s er den mest fyldest gørende eller man
kontakter Pro Shops. Man får oftest de bedste
trimnings resultater med et lidt stivere skaft. Der er
mange der tror, at det er buerne der gør at man
rammer præcis, men sådan hænger det ikke
sammen. Buerne sender kun pilene af sted, men det
er pilens kvalitet (skaftets kvalitet og lave

•
•
•

pile

Ved afkortning af skafterne anbefales det
at man afkorter ca. 2-3 mm i nock enden,
da man undgår evt. skævheder eller små
revner.
Skafterne skal afkortes med en hurtig
roterende klinge for det bedste resultat.
De afkortede ender rejfes nu på et stykke
fint sandpapir, både udvendig og indvendig.
Derefter monteres nocken. Ved visse nock
typer, kan man ridse indsatsen eller påføre
voks for strammere tilpasning.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER1
•
•
•
•

Før man limer, rengøres skaftet med Iso Propyl
alkohol på de steder hvor indsats og faner monteres.
Indsatsen limes bedst med en Cyanoakrylat lim eller
en to-component epoxy
Vær omhyggelige med at fordele limen på indsatsen
før montage.
Med visse faner, opnås den bedste holdbarhed ved at
påføre en primer på fanens limflade.

•

Skal pilene anvendes til jagt med fast bladede
jagtspidser anbefales følgende:
Nummerer pilene samt jagtspidserne og monter
derefter alle jagtspidser på pilene drej nockerne på
pilene således, at fanerne har samme position i
forhold til jagtspidsernes blade. På denne måde, er
du helt sikker på at jagtspidserne er monteret ens og
gør bl.a. at trimningen af pilene senere meget lettere.
Grundet de mange nye jagtspidser´s korte
udformning og bedre flyve egenskaber end gamle
spidser, kan der dog ses bort fra ovenstående
anbefaling, men igen, hvis man vil det bedste, så
følg anbefalingen.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER2
•

Herefter monteres fanerne med en snoet klemme
(helical). Højre eller venstre drejet, dette afhænger
af pilehylden. Til fastbladede jagtspidser, anbefales
min. 4” faner (helst ikke for høje, da de er mere
støjende og vind følsomme). Til mekaniske fold ud
jagtspidser, kan der bruges kortere faner, (igen ikke
for høje, da de er mere støjende og vind følsomme)
men det anbefales ikke, da en aftræksfejl altid vil
blive rettet bedre op med en større fane.

•

Husk at nummerer alle pile, så du efterfølgende kan
sortere evt. ”dårlige” pile fra.
Det anbefales, at skyde ind (tjekke og trimme pile)
på en afstand du behersker. Jeg anbefaler så langt
som muligt, f.eks. 30-40 meter hvor du hurtigt vil
blive klar over, om buens trim og pilevalg er
optimal, og på afstanden vil du også hurtigt sorterer
de ”dårlige pile” fra. 30-40 meter er selvfølgelig
ikke den anbefalede jagtafstand i Danmark, (max. 25
meter. Ca. 75% af skudt råvildt i Danmrk er fra 1-20
meter), men testen skal også kun bruges til at
optimere sine egne og grejets kunnen.

•
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tolerance) der bestemmer hvor præcis det skal
være, specielt med fast bladede jagtspidser. Typisk,
når man vælger et skaft i høj kvalitet, får man
lavere tolerancer i lighed, vægt og stivhed og med
den rigtigere spine og kvalitets faner, vil man få
langt større præcision med sine trænings og jagt
pile.

AFKORTNING af carbon

•

Lav dine jagtpile selv
At lave sine jagtpile selv fra bunden, har for de
fleste været lidt af et tabu emne, men der kan være
flere fordele ved selv at lave dem. Man kan hurtigt
fikse ødelagte pile, det er billigere, man er sikker
på at have samme fane snoning på alle sine pile og
man er hurtig skydeklar. Der findes et hav af pile,
både gode og dårlige. Før man vælger en pil, skal
man gøre op med sig selv, hvad den skal bruges til.
Jagter man i Danmark, vil pilevægt fra 25-30 gram
være særdeles anvendelige for langt de fleste
compound buer og 35 gram og op for recurve og
langbuer. Påtænker man sig at jage større dyr i
udlandet, anbefales pilevægt fra 30 gram og op.
Spine værdierne (Stivheden på et skaft er målt over
et 28” spænd med et 880 grams vægtlod. Lavere tal
indikerer en stivere pil) for Compoundbuer ligger
typisk fra spine .400 til .300 og recurve fra .500 til
.400 målt i tusindedele tommer. For valg af pile,
anbefales det at følge evt. Easton´s, Gold Tip´s
eller Carbon Expres´s pilevalgs tabel, hvor
Easton´s er den mest fyldest gørende eller man
kontakter Pro Shops. Man får oftest de bedste
trimnings resultater med et lidt stivere skaft. Der er
mange der tror, at det er buerne der gør at man
rammer præcis, men sådan hænger det ikke
sammen. Buerne sender kun pilene af sted, men det
er pilens kvalitet (skaftets kvalitet og lave

•
•
•

pile

Ved afkortning af skafterne anbefales det
at man afkorter ca. 2-3 mm i nock enden,
da man undgår evt. skævheder eller små
revner.
Skafterne skal afkortes med en hurtig
roterende klinge for det bedste resultat.
De afkortede ender rejfes nu på et stykke
fint sandpapir, både udvendig og indvendig.
Derefter monteres nocken. Ved visse nock
typer, kan man ridse indsatsen eller påføre
voks for strammere tilpasning.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER1
•
•
•
•

Før man limer, rengøres skaftet med Iso Propyl
alkohol på de steder hvor indsats og faner monteres.
Indsatsen limes bedst med en Cyanoakrylat lim eller
en to-component epoxy
Vær omhyggelige med at fordele limen på indsatsen
før montage.
Med visse faner, opnås den bedste holdbarhed ved at
påføre en primer på fanens limflade.

•

Skal pilene anvendes til jagt med fast bladede
jagtspidser anbefales følgende:
Nummerer pilene samt jagtspidserne og monter
derefter alle jagtspidser på pilene drej nockerne på
pilene således, at fanerne har samme position i
forhold til jagtspidsernes blade. På denne måde, er
du helt sikker på at jagtspidserne er monteret ens og
gør bl.a. at trimningen af pilene senere meget lettere.
Grundet de mange nye jagtspidser´s korte
udformning og bedre flyve egenskaber end gamle
spidser, kan der dog ses bort fra ovenstående
anbefaling, men igen, hvis man vil det bedste, så
følg anbefalingen.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER2
•

Herefter monteres fanerne med en snoet klemme
(helical). Højre eller venstre drejet, dette afhænger
af pilehylden. Til fastbladede jagtspidser, anbefales
min. 4” faner (helst ikke for høje, da de er mere
støjende og vind følsomme). Til mekaniske fold ud
jagtspidser, kan der bruges kortere faner, (igen ikke
for høje, da de er mere støjende og vind følsomme)
men det anbefales ikke, da en aftræksfejl altid vil
blive rettet bedre op med en større fane.

•

Husk at nummerer alle pile, så du efterfølgende kan
sortere evt. ”dårlige” pile fra.
Det anbefales, at skyde ind (tjekke og trimme pile)
på en afstand du behersker. Jeg anbefaler så langt
som muligt, f.eks. 30-40 meter hvor du hurtigt vil
blive klar over, om buens trim og pilevalg er
optimal, og på afstanden vil du også hurtigt sorterer
de ”dårlige pile” fra. 30-40 meter er selvfølgelig
ikke den anbefalede jagtafstand i Danmark, (max. 25
meter. Ca. 75% af skudt råvildt i Danmrk er fra 1-20
meter), men testen skal også kun bruges til at
optimere sine egne og grejets kunnen.

•
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tolerance) der bestemmer hvor præcis det skal
være, specielt med fast bladede jagtspidser. Typisk,
når man vælger et skaft i høj kvalitet, får man
lavere tolerancer i lighed, vægt og stivhed og med
den rigtigere spine og kvalitets faner, vil man få
langt større præcision med sine trænings og jagt
pile.

AFKORTNING af carbon

•

Lav dine jagtpile selv
At lave sine jagtpile selv fra bunden, har for de
fleste været lidt af et tabu emne, men der kan være
flere fordele ved selv at lave dem. Man kan hurtigt
fikse ødelagte pile, det er billigere, man er sikker
på at have samme fane snoning på alle sine pile og
man er hurtig skydeklar. Der findes et hav af pile,
både gode og dårlige. Før man vælger en pil, skal
man gøre op med sig selv, hvad den skal bruges til.
Jagter man i Danmark, vil pilevægt fra 25-30 gram
være særdeles anvendelige for langt de fleste
compound buer og 35 gram og op for recurve og
langbuer. Påtænker man sig at jage større dyr i
udlandet, anbefales pilevægt fra 30 gram og op.
Spine værdierne (Stivheden på et skaft er målt over
et 28” spænd med et 880 grams vægtlod. Lavere tal
indikerer en stivere pil) for Compoundbuer ligger
typisk fra spine .400 til .300 og recurve fra .500 til
.400 målt i tusindedele tommer. For valg af pile,
anbefales det at følge evt. Easton´s, Gold Tip´s
eller Carbon Expres´s pilevalgs tabel, hvor
Easton´s er den mest fyldest gørende eller man
kontakter Pro Shops. Man får oftest de bedste
trimnings resultater med et lidt stivere skaft. Der er
mange der tror, at det er buerne der gør at man
rammer præcis, men sådan hænger det ikke
sammen. Buerne sender kun pilene af sted, men det
er pilens kvalitet (skaftets kvalitet og lave

•
•
•

pile

Ved afkortning af skafterne anbefales det
at man afkorter ca. 2-3 mm i nock enden,
da man undgår evt. skævheder eller små
revner.
Skafterne skal afkortes med en hurtig
roterende klinge for det bedste resultat.
De afkortede ender rejfes nu på et stykke
fint sandpapir, både udvendig og indvendig.
Derefter monteres nocken. Ved visse nock
typer, kan man ridse indsatsen eller påføre
voks for strammere tilpasning.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER1
•
•
•
•

Før man limer, rengøres skaftet med Iso Propyl
alkohol på de steder hvor indsats og faner monteres.
Indsatsen limes bedst med en Cyanoakrylat lim eller
en to-component epoxy
Vær omhyggelige med at fordele limen på indsatsen
før montage.
Med visse faner, opnås den bedste holdbarhed ved at
påføre en primer på fanens limflade.

•

Skal pilene anvendes til jagt med fast bladede
jagtspidser anbefales følgende:
Nummerer pilene samt jagtspidserne og monter
derefter alle jagtspidser på pilene drej nockerne på
pilene således, at fanerne har samme position i
forhold til jagtspidsernes blade. På denne måde, er
du helt sikker på at jagtspidserne er monteret ens og
gør bl.a. at trimningen af pilene senere meget lettere.
Grundet de mange nye jagtspidser´s korte
udformning og bedre flyve egenskaber end gamle
spidser, kan der dog ses bort fra ovenstående
anbefaling, men igen, hvis man vil det bedste, så
følg anbefalingen.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER2
•

Herefter monteres fanerne med en snoet klemme
(helical). Højre eller venstre drejet, dette afhænger
af pilehylden. Til fastbladede jagtspidser, anbefales
min. 4” faner (helst ikke for høje, da de er mere
støjende og vind følsomme). Til mekaniske fold ud
jagtspidser, kan der bruges kortere faner, (igen ikke
for høje, da de er mere støjende og vind følsomme)
men det anbefales ikke, da en aftræksfejl altid vil
blive rettet bedre op med en større fane.

•

Husk at nummerer alle pile, så du efterfølgende kan
sortere evt. ”dårlige” pile fra.
Det anbefales, at skyde ind (tjekke og trimme pile)
på en afstand du behersker. Jeg anbefaler så langt
som muligt, f.eks. 30-40 meter hvor du hurtigt vil
blive klar over, om buens trim og pilevalg er
optimal, og på afstanden vil du også hurtigt sorterer
de ”dårlige pile” fra. 30-40 meter er selvfølgelig
ikke den anbefalede jagtafstand i Danmark, (max. 25
meter. Ca. 75% af skudt råvildt i Danmrk er fra 1-20
meter), men testen skal også kun bruges til at
optimere sine egne og grejets kunnen.

•
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tolerance) der bestemmer hvor præcis det skal
være, specielt med fast bladede jagtspidser. Typisk,
når man vælger et skaft i høj kvalitet, får man
lavere tolerancer i lighed, vægt og stivhed og med
den rigtigere spine og kvalitets faner, vil man få
langt større præcision med sine trænings og jagt
pile.

AFKORTNING af carbon

•

Lav dine jagtpile selv
At lave sine jagtpile selv fra bunden, har for de
fleste været lidt af et tabu emne, men der kan være
flere fordele ved selv at lave dem. Man kan hurtigt
fikse ødelagte pile, det er billigere, man er sikker
på at have samme fane snoning på alle sine pile og
man er hurtig skydeklar. Der findes et hav af pile,
både gode og dårlige. Før man vælger en pil, skal
man gøre op med sig selv, hvad den skal bruges til.
Jagter man i Danmark, vil pilevægt fra 25-30 gram
være særdeles anvendelige for langt de fleste
compound buer og 35 gram og op for recurve og
langbuer. Påtænker man sig at jage større dyr i
udlandet, anbefales pilevægt fra 30 gram og op.
Spine værdierne (Stivheden på et skaft er målt over
et 28” spænd med et 880 grams vægtlod. Lavere tal
indikerer en stivere pil) for Compoundbuer ligger
typisk fra spine .400 til .300 og recurve fra .500 til
.400 målt i tusindedele tommer. For valg af pile,
anbefales det at følge evt. Easton´s, Gold Tip´s
eller Carbon Expres´s pilevalgs tabel, hvor
Easton´s er den mest fyldest gørende eller man
kontakter Pro Shops. Man får oftest de bedste
trimnings resultater med et lidt stivere skaft. Der er
mange der tror, at det er buerne der gør at man
rammer præcis, men sådan hænger det ikke
sammen. Buerne sender kun pilene af sted, men det
er pilens kvalitet (skaftets kvalitet og lave

•
•
•

pile

Ved afkortning af skafterne anbefales det
at man afkorter ca. 2-3 mm i nock enden,
da man undgår evt. skævheder eller små
revner.
Skafterne skal afkortes med en hurtig
roterende klinge for det bedste resultat.
De afkortede ender rejfes nu på et stykke
fint sandpapir, både udvendig og indvendig.
Derefter monteres nocken. Ved visse nock
typer, kan man ridse indsatsen eller påføre
voks for strammere tilpasning.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER1
•
•
•
•

Før man limer, rengøres skaftet med Iso Propyl
alkohol på de steder hvor indsats og faner monteres.
Indsatsen limes bedst med en Cyanoakrylat lim eller
en to-component epoxy
Vær omhyggelige med at fordele limen på indsatsen
før montage.
Med visse faner, opnås den bedste holdbarhed ved at
påføre en primer på fanens limflade.

•

Skal pilene anvendes til jagt med fast bladede
jagtspidser anbefales følgende:
Nummerer pilene samt jagtspidserne og monter
derefter alle jagtspidser på pilene drej nockerne på
pilene således, at fanerne har samme position i
forhold til jagtspidsernes blade. På denne måde, er
du helt sikker på at jagtspidserne er monteret ens og
gør bl.a. at trimningen af pilene senere meget lettere.
Grundet de mange nye jagtspidser´s korte
udformning og bedre flyve egenskaber end gamle
spidser, kan der dog ses bort fra ovenstående
anbefaling, men igen, hvis man vil det bedste, så
følg anbefalingen.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER2
•

Herefter monteres fanerne med en snoet klemme
(helical). Højre eller venstre drejet, dette afhænger
af pilehylden. Til fastbladede jagtspidser, anbefales
min. 4” faner (helst ikke for høje, da de er mere
støjende og vind følsomme). Til mekaniske fold ud
jagtspidser, kan der bruges kortere faner, (igen ikke
for høje, da de er mere støjende og vind følsomme)
men det anbefales ikke, da en aftræksfejl altid vil
blive rettet bedre op med en større fane.

•

Husk at nummerer alle pile, så du efterfølgende kan
sortere evt. ”dårlige” pile fra.
Det anbefales, at skyde ind (tjekke og trimme pile)
på en afstand du behersker. Jeg anbefaler så langt
som muligt, f.eks. 30-40 meter hvor du hurtigt vil
blive klar over, om buens trim og pilevalg er
optimal, og på afstanden vil du også hurtigt sorterer
de ”dårlige pile” fra. 30-40 meter er selvfølgelig
ikke den anbefalede jagtafstand i Danmark, (max. 25
meter. Ca. 75% af skudt råvildt i Danmrk er fra 1-20
meter), men testen skal også kun bruges til at
optimere sine egne og grejets kunnen.

•
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eller ring på 2395 4658
Med buejæger hilsen
Niels Baldur

Copyright © Baldur´s Archery
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.

tolerance) der bestemmer hvor præcis det skal
være, specielt med fast bladede jagtspidser. Typisk,
når man vælger et skaft i høj kvalitet, får man
lavere tolerancer i lighed, vægt og stivhed og med
den rigtigere spine og kvalitets faner, vil man få
langt større præcision med sine trænings og jagt
pile.

AFKORTNING af carbon

•

Lav dine jagtpile selv
At lave sine jagtpile selv fra bunden, har for de
fleste været lidt af et tabu emne, men der kan være
flere fordele ved selv at lave dem. Man kan hurtigt
fikse ødelagte pile, det er billigere, man er sikker
på at have samme fane snoning på alle sine pile og
man er hurtig skydeklar. Der findes et hav af pile,
både gode og dårlige. Før man vælger en pil, skal
man gøre op med sig selv, hvad den skal bruges til.
Jagter man i Danmark, vil pilevægt fra 25-30 gram
være særdeles anvendelige for langt de fleste
compound buer og 35 gram og op for recurve og
langbuer. Påtænker man sig at jage større dyr i
udlandet, anbefales pilevægt fra 30 gram og op.
Spine værdierne (Stivheden på et skaft er målt over
et 28” spænd med et 880 grams vægtlod. Lavere tal
indikerer en stivere pil) for Compoundbuer ligger
typisk fra spine .400 til .300 og recurve fra .500 til
.400 målt i tusindedele tommer. For valg af pile,
anbefales det at følge evt. Easton´s, Gold Tip´s
eller Carbon Expres´s pilevalgs tabel, hvor
Easton´s er den mest fyldest gørende eller man
kontakter Pro Shops. Man får oftest de bedste
trimnings resultater med et lidt stivere skaft. Der er
mange der tror, at det er buerne der gør at man
rammer præcis, men sådan hænger det ikke
sammen. Buerne sender kun pilene af sted, men det
er pilens kvalitet (skaftets kvalitet og lave

•
•
•

pile

Ved afkortning af skafterne anbefales det
at man afkorter ca. 2-3 mm i nock enden,
da man undgår evt. skævheder eller små
revner.
Skafterne skal afkortes med en hurtig
roterende klinge for det bedste resultat.
De afkortede ender rejfes nu på et stykke
fint sandpapir, både udvendig og indvendig.
Derefter monteres nocken. Ved visse nock
typer, kan man ridse indsatsen eller påføre
voks for strammere tilpasning.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER1
•
•
•
•

Før man limer, rengøres skaftet med Iso Propyl
alkohol på de steder hvor indsats og faner monteres.
Indsatsen limes bedst med en Cyanoakrylat lim eller
en to-component epoxy
Vær omhyggelige med at fordele limen på indsatsen
før montage.
Med visse faner, opnås den bedste holdbarhed ved at
påføre en primer på fanens limflade.

•

Skal pilene anvendes til jagt med fast bladede
jagtspidser anbefales følgende:
Nummerer pilene samt jagtspidserne og monter
derefter alle jagtspidser på pilene drej nockerne på
pilene således, at fanerne har samme position i
forhold til jagtspidsernes blade. På denne måde, er
du helt sikker på at jagtspidserne er monteret ens og
gør bl.a. at trimningen af pilene senere meget lettere.
Grundet de mange nye jagtspidser´s korte
udformning og bedre flyve egenskaber end gamle
spidser, kan der dog ses bort fra ovenstående
anbefaling, men igen, hvis man vil det bedste, så
følg anbefalingen.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER2
•

Herefter monteres fanerne med en snoet klemme
(helical). Højre eller venstre drejet, dette afhænger
af pilehylden. Til fastbladede jagtspidser, anbefales
min. 4” faner (helst ikke for høje, da de er mere
støjende og vind følsomme). Til mekaniske fold ud
jagtspidser, kan der bruges kortere faner, (igen ikke
for høje, da de er mere støjende og vind følsomme)
men det anbefales ikke, da en aftræksfejl altid vil
blive rettet bedre op med en større fane.

•

Husk at nummerer alle pile, så du efterfølgende kan
sortere evt. ”dårlige” pile fra.
Det anbefales, at skyde ind (tjekke og trimme pile)
på en afstand du behersker. Jeg anbefaler så langt
som muligt, f.eks. 30-40 meter hvor du hurtigt vil
blive klar over, om buens trim og pilevalg er
optimal, og på afstanden vil du også hurtigt sorterer
de ”dårlige pile” fra. 30-40 meter er selvfølgelig
ikke den anbefalede jagtafstand i Danmark, (max. 25
meter. Ca. 75% af skudt råvildt i Danmrk er fra 1-20
meter), men testen skal også kun bruges til at
optimere sine egne og grejets kunnen.

•

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

Copyright © Baldur´s Archery
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.

tolerance) der bestemmer hvor præcis det skal
være, specielt med fast bladede jagtspidser. Typisk,
når man vælger et skaft i høj kvalitet, får man
lavere tolerancer i lighed, vægt og stivhed og med
den rigtigere spine og kvalitets faner, vil man få
langt større præcision med sine trænings og jagt
pile.

AFKORTNING af carbon

•

Lav dine jagtpile selv
At lave sine jagtpile selv fra bunden, har for de
fleste været lidt af et tabu emne, men der kan være
flere fordele ved selv at lave dem. Man kan hurtigt
fikse ødelagte pile, det er billigere, man er sikker
på at have samme fane snoning på alle sine pile og
man er hurtig skydeklar. Der findes et hav af pile,
både gode og dårlige. Før man vælger en pil, skal
man gøre op med sig selv, hvad den skal bruges til.
Jagter man i Danmark, vil pilevægt fra 25-30 gram
være særdeles anvendelige for langt de fleste
compound buer og 35 gram og op for recurve og
langbuer. Påtænker man sig at jage større dyr i
udlandet, anbefales pilevægt fra 30 gram og op.
Spine værdierne (Stivheden på et skaft er målt over
et 28” spænd med et 880 grams vægtlod. Lavere tal
indikerer en stivere pil) for Compoundbuer ligger
typisk fra spine .400 til .300 og recurve fra .500 til
.400 målt i tusindedele tommer. For valg af pile,
anbefales det at følge evt. Easton´s, Gold Tip´s
eller Carbon Expres´s pilevalgs tabel, hvor
Easton´s er den mest fyldest gørende eller man
kontakter Pro Shops. Man får oftest de bedste
trimnings resultater med et lidt stivere skaft. Der er
mange der tror, at det er buerne der gør at man
rammer præcis, men sådan hænger det ikke
sammen. Buerne sender kun pilene af sted, men det
er pilens kvalitet (skaftets kvalitet og lave

•
•
•

pile

Ved afkortning af skafterne anbefales det
at man afkorter ca. 2-3 mm i nock enden,
da man undgår evt. skævheder eller små
revner.
Skafterne skal afkortes med en hurtig
roterende klinge for det bedste resultat.
De afkortede ender rejfes nu på et stykke
fint sandpapir, både udvendig og indvendig.
Derefter monteres nocken. Ved visse nock
typer, kan man ridse indsatsen eller påføre
voks for strammere tilpasning.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER1
•
•
•
•

Før man limer, rengøres skaftet med Iso Propyl
alkohol på de steder hvor indsats og faner monteres.
Indsatsen limes bedst med en Cyanoakrylat lim eller
en to-component epoxy
Vær omhyggelige med at fordele limen på indsatsen
før montage.
Med visse faner, opnås den bedste holdbarhed ved at
påføre en primer på fanens limflade.

•

Skal pilene anvendes til jagt med fast bladede
jagtspidser anbefales følgende:
Nummerer pilene samt jagtspidserne og monter
derefter alle jagtspidser på pilene drej nockerne på
pilene således, at fanerne har samme position i
forhold til jagtspidsernes blade. På denne måde, er
du helt sikker på at jagtspidserne er monteret ens og
gør bl.a. at trimningen af pilene senere meget lettere.
Grundet de mange nye jagtspidser´s korte
udformning og bedre flyve egenskaber end gamle
spidser, kan der dog ses bort fra ovenstående
anbefaling, men igen, hvis man vil det bedste, så
følg anbefalingen.

MONTAGE AF
INDSATS OG FANER2
•

Herefter monteres fanerne med en snoet klemme
(helical). Højre eller venstre drejet, dette afhænger
af pilehylden. Til fastbladede jagtspidser, anbefales
min. 4” faner (helst ikke for høje, da de er mere
støjende og vind følsomme). Til mekaniske fold ud
jagtspidser, kan der bruges kortere faner, (igen ikke
for høje, da de er mere støjende og vind følsomme)
men det anbefales ikke, da en aftræksfejl altid vil
blive rettet bedre op med en større fane.

•

Husk at nummerer alle pile, så du efterfølgende kan
sortere evt. ”dårlige” pile fra.
Det anbefales, at skyde ind (tjekke og trimme pile)
på en afstand du behersker. Jeg anbefaler så langt
som muligt, f.eks. 30-40 meter hvor du hurtigt vil
blive klar over, om buens trim og pilevalg er
optimal, og på afstanden vil du også hurtigt sorterer
de ”dårlige pile” fra. 30-40 meter er selvfølgelig
ikke den anbefalede jagtafstand i Danmark, (max. 25
meter. Ca. 75% af skudt råvildt i Danmrk er fra 1-20
meter), men testen skal også kun bruges til at
optimere sine egne og grejets kunnen.

•

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

