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Bueskydning og golf [1]
Skrevet af : JonJagd til den 30. Maj 2004  16:15
Instinktiv Skydning [2]
Hvad har bueskydning med golf at gøre? En hel del faktisk. For det første er det to sportsgrene, hvor præcision er
omdrejningspunktet. De er desuden begge meget tekniske, hvor et lavt stresseniveau og høj koncentration normalt er
afgørende for et godt resultat. For det tredje har en feltskydningsbane med mål på varierende afstande stor lighed med
en golfbane, der også byder på varierende afstande, forskellige slags forhindringer osv. Så hvorfor ikke skifte køller og
golfbolde ud med bue og pile og så gå den samme bane med dette udstyr i stedet?
I USA har bueskydningsgolf været almindeligt
udbredt siden starten af 1900tallet. Det var både
noget man udøvede på almindelige golfbaner, men
man anlagde også særlige baner til bueskydningsgolf,
der jo havde den store fordel, at de ikke krævede lige
så stort vedligehold, som en almindelig golfbane.
Bueskytter kan jo bedre håndtere højt græs, hvis
ellers de kan finde pilen igen.
Man afholdt også konkurrencer, hvor de to grupper af
sportsudøvere konkurrerede mod hinanden. Faktisk
ser det ud til at udviklingen er gået således, at baner
til bueskydningsgolf har eksisteret før end de nu så
almindelige feltskydningsbaner med jagtmål.

Pilen sendes afsted i et langskud mod green'en.
Hvis man læser om den amerikanske buejæger
Howard Hill [3] kan man se, at han fungerede som
ansvarlig for en bueskydningsgolfbane i 1920’erne i
Florida og i løbet af 30’erne kom de første baner med
mål, der skulle afskydes fra faste skydeposter. Noget
der er helt normalt i dag. Feltskydningsbanerne kunne
således være en videreudvikling af de traditionelle
bueskydningsgolfbaner. Til gengæld er
bueskydningsgolf nu nærmest forsvundet, så måske
det var på tide at hive denne hyggelige gamle
disciplin frem igen.

De andre skytter ser til mens pilen flyver op mod green'en.

Banen
Udgangspunktet er en golfbane, og hvis man kan få
lov, vil det være perfekt at kunne gå på en rigtig
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golfbane. Hvis ikke må man lave en selv, og det er
heller ikke svært, hvis man har adgang til et
nogenlunde varieret terræn.
En standard bueskydningsgolfbane skal have 18
huller eller 9 huller, så man kan gå banen 2 gange.
Man har tee, som er der hvor man starter. Så er der
fairway’en, som er den man skyder ned af. Der kan
være et par forhindringer, som f.eks. et vandhul eller
en drejning mellem træer eller lignende. Så har man
til sidst green’en, som er det sted hvor man skal
putt’e.
Banen skal være fra 200500 m
og den skal have en par. F.eks. kan Bane #1 være en
par 3 bane. Den skal være mere for pigerne end for
drengene, da drengene sædvanligvis skyder med 40
50 punds buer, som er i stand til at kaste en pil
omkring 150 meter, mens pigernes buer på 2535
sjældent skyder mere end 120135 meter. Det er for
traditionelle langbuer af træ.

Der skydes op fra grusgraven og op mod green.
Nedenfor følger de officielle regler for bueskydningsgolf.

Banens udstyr
”Hullet” bør være en tennisbold som er placeret så den hviler 10 cm over jorden. En ring/rør på ca. 4 cm. i diameter
bruges til at holde bolden. Bolden placeres til højre for hullet og i linie med dette.
Der bør være et synligt flag, retnings og afstandsmarkører ved hver tee. Flaget tæt på bolden skal være synligt fra tee
bortset fra de baner som har et sving.

Bueskyttens udstyr
Udover det almindelige udstyr som en bueskytte bør
besidde kan der siges at:
1. Enhver type pile kan bruges bortset fra pile
med jagtodder.
2. Diameter på skaftet må ikke overstige 1 cm.
3. Beslutningen om hvorvidt der må bruges sigte
på buen er op til organisatoren af
arrangementet.
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Skytten er nu tæt på hullet og der skal "puttes". Nu bliver det
præcisionsskydning

Advarsel
Moderne udstyr (compoundbuer og carbonpile) kan skyde længere end mange golfbaner er, hvorfor der bør udvises
stor forsigtighed og omtanke mht. højden på skuddet, især fra tee.

Skydningen
1. Skytterne går i grupper på 35, og pointgivningen er lige som ved officielle skiveskydningsturneringer. Dvs. at
én af deltagerne udfylder de officielle skydesedler, mens en anden fører den personlige kontrolseddel. Der
udpeges desuden en gruppeleder
2. Rækkefølgen for grupperne afgøres af den stævneansvarlige.
3. Bueskytten affyrer sit første skud fra tee og alle efterfølgende skud derfra hvor den sidste pil landede, eller der
hvor spidsen af pilen er, hvis ikke pilen har sat sig fast i jorden.
4. Bueskytten må stå eller knæle efter for godt befindende men med begge fødder bag ved mærket.
5. Der må kun bruges én og samme bue gennem hele banen. Dog må der skiftes i tilfælde af at udstyr beskadiges
6. Et sving/knæk på banen skal følges, hvis de lokale regler siger at man skal
7. Ingen skytte må skyde fra tee før end den foregående gruppe har nået næste tee
8. Den skytte der er længst fra hullet skyder først med mindre andet dikteres af gruppelederen
9. Vinderen på forrige bane skyder det første skud fra den næste tee.
10. Et hvert hit som vælter bolden ned tælles som et regulært hit. Ligeledes hvis den gennemborer bolden.
11. Hvis en pil sidder i jorden indenfor en meters afstand af bolden, regnes det for et hit. Skytten får derefter
påtegnet et ekstra skud på skydesedlen.
12. I tilfælde af en mistet pil skal gruppelederen udpege positionen for det næste skud efter 5 minutters søgning.
Bueskytten straffes med 2 skud.
13. En pil der lander i en ”bunker” inddrager et ekstra skud.

Scoring

http://www.bueogpil.dk/index.php?name=News&file=article&sid=33&theme=Printer

3/4

17/4/2016

Bueskydning og golf :: Bue og pil  Traditionel Bueskydning og Jagt med Bue ::

1. Scoren er antallet af skud plus straffeskud.
2. Den lavest score vinder.
3. I tilfælde af tie (to skytter med den samme
score) bestemmer de ansvarlige hvordan der
organiseres en ”shoot off”.
4. For at gøre sig fortjent til en præmie skal
skytten have skudt alle huller. De ansvarlige
angiver starttidspunkt og sidste frist for at
indlevere skydesedler.

Note
De eksisterende golfregler skal gælde i alle de tilfælde hvor ovenstående regler ikke slår til.

En dag med bueskydningsgolf
I sommeren 2003 var jeg med til at afholde en
mindre konkurrence i bueskydningssgolf. Vi havde
lagt banen ud på de nyligt høstede og harvede
marker, og havde desuden muligheden for at skyde
forbi vand og ind i en skov. Det blev en meget
hyggelig skydning, hvor det desuden viste sig, at selv
helt nye bueskytter havde en rigtig god chance for at
følge med. Det meste af tiden gælder det jo om at
skyde langt, og det er kun inde på de sidste 50100
meter at præcisionen for alvor spiller en rolle.
Vi fulgte ikke reglerne ovenfor til punkt og prikke. For
det første havde banen kun 4 huller. For det andet
brugte vi ikke tennisbolde men mindre skiver af
ethafoam, som pilen satte sig fast i når man ramte.

Der skydes fra tee ind mod green, som ligger inde i skoven.
Alt i alt er det en måde at skyde med bue og pil på, som er meget afslappende og en rigtig god introduktion for nye i
sporten. Den giver desuden én den fornøjelse at se sine pile flyve langt, og det er altid sjovt.
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