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Behandling af buer og pile [1]
Skrevet af : JonJagd til den 26. Jun 2003  14:24
Tips & Tricks [2]
Er man god ved sit udstyr og ved hvordan man skal behandle det, kan man have glæde af det i mange år. Opbevaringen
af ens buer og pile er en af de ting, der har stor indflydelse på hvor godt det holder og hvor langt man skyder.
Opbevaring
Det bedste sted at opbevare sine buer og pile vil være et sted hvor temperaturen er nogenlunde konstant og hellere lidt
køligt end varmt. Hvis det er varmt og tørt kan træet blive skørt og der vil være større sandsynlighed for at det slår sig
og bliver skævt. Er det derimod koldt og fugtigt vil buen blive slap og have større tendens til at tage form efter
strengen.
Steder med skiftende temperaturer og fugtighed som f.eks. et haveskur er et meget dårligt sted, idet det kan skifte meget
i løbet af året. Et loft vil heller ikke være noget godt sted, da det kan have ekstremt store temperatursvingninger.
Prøv derfor at finde et sted i huset som evt. har en temperatur lidt under stuetemperatur og er forholdsvis konstant.
Pile opbevares bedst i bundter, hvor den ene halvdel af pilene har fjerene i én retning og den anden halvdel i den anden
retning. På den måde kan 68 pile bundtes så skafterne rører hinanden over det meste af længden og fjerene ikke mases.
De kan holdes samlet med et par elastikker og ligges på en plan overflade.
Buen bør ikke stilles i et hjørne gennem længere tid, da den så kan blive skæv. Den opbevares bedst liggende eller på en
"knagerække" med ryggen nedad og med støtte på hver side af håndtaget. Hvis man ikke har plads til dette, kan man
også hænge den lodret fra topnocken ved at slippe strengen over en krog eller en knage på væggen. På den måde er
der ikke nogle kræfter, der påvirker buen og som kan resultere i at den slår sig og bliver skæv.
Ved brug
Når du skal ud og skyde med buen har den måske ikke været i brug i lang tid, f.eks. efter en lang vinter. I løbet af den
tid er træet blevet afslappet, rettet ud og det er blevet lidt stivere. Det vil derfor være en god ide at forberede den på, at
den nu skal i brug igen.
Hvis det er er en bue der ikke er lakeret men er behandlet med olie eller voks gives hele buen en omgang voks eller olie.
For det første for syns skyld og for det andet for at varme træet en anelse op før buen spændes. Streng buen op og lad
den herefter stå en times tid ved normal strengehøjde før den spændes yderligere.
Nu er også et godt tidspunkt at se efter om strengen er i orden eller om den har svage punkter. En streng der springer
under skydning er ofte lig med en knækket bue. Du skal se efter flossede områder og snavs i bundnocken hvor sand og
jord kan samle sig og gnave i strengen hver gang du skyder. Når strengen er kontrolleret skal den også vokses.
Se nu efter at strengehøjden er den rigtige. Hvis den er for høj overbelastes buen, hvis den er for lav er den ikke god at
skyde med. En lav strengehøjde gør at buen skyder hurtigere, men der er en praktisk grænse for hvor lav den kan være,
da strengen rammer hånden og pilene flyver mere uroligt fra buen. Jo højere strengen er, jo langsommere skyder buen,
men til gengæld vil pilene flyve mere regelmæssigt fra den. Jo lavere strengehøjden er, jo mindre belastes buen og jo
længere levetid vil den have, jo højere strengehøjden er, jo mere belastes buen, og jo kortere vil den leve. Gå aldrig over
den anbefalede strengehøjde.
Når buen har stået et stykke tid, kan du begynde at spænde den gradvist. Først ganske kort og efterhånden lidt længere
indtil du når fuld træklængde. Hav en pil på strengen for at sikre dig at du ikke trækker den for langt. En træbue bør
spændes roligt og i en glidende bevægelse. Hvis man gør det i hårde ryk som på en moderne compoundbue, kan man
risikere at beskadige buen.
I ekstremt varmt og fugtigt vejr vil buen blive slappere, og under disse forhold er det bedst ikke at skyde alt for meget. I
meget koldt vejr (et godt stykke under frysepunktet) kan træet blive skørt, og risikoen for at den knækker er derfor
større. Det skal dog siges, at vi snakker om vejrforhold man nok alligevel ikke ville have lyst til at gå rundt og skyde i. I
langt de fleste tilfælde er det ikke noget problem.
Hvis det har regnet og udstyret er vådt skal man også tage sig af det, før end man gemmer det væk. Først tørres alt vand
af med en klud og strengen tages af buen så den kan tørre separat.
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Når pilene er tørre, kan fjerene godt være blevet lidt krøllede. Det kan rettes ved at holde dem ganske kort i damp fra en
kedel og glatte dem ud med fingrene. Når de er tørre kan pilekafterne vokses og lægges væk som tidligere beskrevet.
Buen og buestrengen skal også vokses.
Alt dette virker måske som meget besvær, men det kan også være hyggeligt, og dem der altid passer godt på deres
udstyr, har det som regel også i længere tid end dem der ikke gør.
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