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. 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
mig.

Vi skriver Februar 2011, pt er vi ca. 1100 buejæger og sådan som det ser ud nu, vil antallet stige kraftigt
de næste år og det betyde mere information fra bueskytte klubber, lokal foreninger under FADB og bue
forretninger omkring de mest basale grundregler for bueskydning. Problemet som jeg ser det lige nu, er
at over 40% ikke er medlem af en klub og ikke kender nogen der kan hjælpe dem med grundreglerne og
derfor heller ikke har muligheden for at få den rigtige træning. Et andet problem er desværre også, at
rigtig mange bueskytte klubber ikke er gearet til at modtage buejæger forstået på den måde, at de ikke
rigtig taler samme ”sprog” og derfor heller ikke er i stand til at give dem den rigtige opstart. Det tredje
problem er at der ikke findes nok kvalificerede træner/instruktør, der er i stand til at hjælpe korrekt. Alt
for mange er grej & trimnings fikseret og vil meget gerne hjælpe buejæger i god tro, men hvis grund
stilen ikke er i orden, så glem alt om at trimme dig fra et problem.
Det hjælper ikke noget, hvis en buejægers basale grundviden/optstilling ikke er i orden, for den dårlige
skydestil forplanter sig videre i trimningen og desværre også i varierende træfpunkter. For at blive en
god skytte under alle former for konditioner, kræver det for det første mange tusinder af skud, men
også at fodstilling, greb i bue, optræk, ankring, korrekt aftræk og så ”follow trough”, gennemførsel af
skuddet, for at ramme præcis hver gang.
Hvis vi ser overordnet på det, så vil buejægeren´s manglende grundviden måske betyde flere
anskydninger og derved større negativ fokus på buejægeren, og i værste fald ingen buejagt.
En fejl jeg ser hos næsten 95% af alle buejæger, er forkert greb i buen. En lille ting som jeg prøver at
lære alle som køber en bue, men som desværre bliver glemt når der er gået lidt tid. Har man ikke en
mentor der kan hjælpe en, så fortsætter man desværre i en forkert retning. Forkert greb i buen
medfører desværre, at buen støjer mere, mere upræcis, er ude af balance og slår i armen.
I denne artikel vil jeg koncentrerer mig om korrekt greb i buen, men kort beskrive korrekt fodstilling
•
•
•
•
•
•
•

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

Et perfekt greb i buen kan opnås meget simpelt, ikke sagt at det føles behageligt
eller let i starten, men med lidt træning vil det være den simpleste ting at gøre.
Med et perfekt greb vil du kunne opnå meget mere ensartet præcision,
træfsikkerhed og det uanset om du har dit jagttøj på, tykke handsker eller du blot
står og træner i en T-shirt
•
•

Buegrebet (= trykpunktet) inde i håndfladen må ikke ”overtræde” livlinien
og skal være ca. hvor den sorte prik indikerer dette.
Lad evt. en til 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.

Ved et standard greb (korrekt greb ilus.2 & 2a )
vil buen balancere i hånden, minimerer vrid og
spændinger i håndledet, trykpunktet vil ligge
meget tæt på pilen og over livlinien, der
samtidig gør trimning meget lettere og i
skudafgangen vil buen føles mere retnings
stabil og samtidig ikke vride i skuddet. En
gylden regel når man ser på sin hånd i grebet,
er at pege og langefingre knoerne danner en
vinkel på ca 45°, se ilus. 2a

Ilus. 2
Figur 2 Ilus. 2

Ilus. 2a
Figur 1 Ilus. 2

Ved et overbukket greb (Ilus. 3 & 3a), som
desværre alt for mange føler behageligt, er
håndleddet overbukket, man trykker for dybt i
buen, under livlinien eller sagt på en anden
måde, trykket er for langt væk fra pilen, man
vrider i buen og i skudafgangen vil det
overbukkede håndled vippe tilbage til std.
position, strengen slår ind på armen og buen
støjer mere og specielt ved high lett off buer
Ilus. 3
Ilus. 3a
har vi ofte set skytten vride strengen af
Figur 3 Ilus. 2
Figur 4 Ilus. 2
hjulene, dog flest gange hvor buer er monteret med ekstrem cam´s
En hel del har vænnet sig til at bukke armen, for at minimere i-slag fra strengen, men det løser desværre ikke det
faktom, at opsætningen er forkert og at man samtidig mister styrke og stabilitet i buearmen. Ved korrekt greb i
buen, vil man sagtens kunne have en strakt arm også uden at strengen slår i armen.
En god ting er, at det aldrig er for sent at lære noget nyt og du kan lige så godt starte i dag som i morgen. Med et
nyt greb og med lidt træning vil du opnå en stabilitet og præcision du ikke troede muligt, der igen vil betyde mere
på tasken og mindre anskydninger!
Træk & slip
Niels Baldur

