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DM i længdeskydning med bue og pil [1]
Skrevet af : JonJagd til den 03. Sep 2004  07:26
Turneringer [2]
Søndag den 15. august blev der afholdt det første officielle DM i længdeskydning med traditionelle buer og pile i
Danmark. Det blev afholdt af Fyns Buemagerlaug på godset Sellebjergs jorder lidt uden for Odense. Vi ved ikke af, at et
lignende arrangement er blevet afholdt før i Danmark. Det har der sandsynligvis, men vi har ikke fundet nogle
optegnelser over det.
[3]Dette er den anden klassiske turnering afholdt af Fyns Buemagerlaug i år.
Odinstævnet [4] blev afholdt på Hollufgård den 1213 juni og er udformet som
en traditionel skiveskydningsturnering. DM i længdeskydning var næste tiltag fra
laugets side. Længdeskydning kan trods sin enkelhed være en ret specialiseret
disciplin med specialbyggede buer. Der skal kun få skud til for at bestemme buens
og pilens rækkevidde, og når den er kendt kan man lægge den bue væk og
begynde at eksperimentere med et nyt sæt. Så er det da godt at det er så relativt
nemt og billigt at skaffe sig træ til buer (læs evt. artiklen om alternative
træsorter til buer [5]).
Men man kan da også bare tage den bue man har, og så skyde længdeskydning
med den. Man behøver jo ikke netop gå efter en rekord. Længdeskydning er sjovt
uanset hvad.

Regler og krav
[6]Til

dette DM mødte omkring 20 skytter op med buer i to klasser: Helbuer og
laminerede buer. De to buetyper bliver defineret ud fra følgende kriterier:
1. Helbue: Helbuen skal være lavet ud af eet stykke træ (uden samlinger) af
skandinavisk oprindelse. Dyresener eller skind er ikke tilladt som
rygforstærkning.
2. Lamineret bue: Den laminerede bue kan være lavet ud af eet stykke træ
eller være samlet, af skandinavisk eller oversøisk træ. Dyresener eller skind
er tilladt som rygforstærkning. Der må ikke bruges glasfiber, hornmaterialer
eller andre kunststoffer til fremstillingen af buen (med undtagelse af nocks,
hvor alle materialer er tilladte).
Gældende for begge klasser:
Hvis en buestreng rører ved bugen mere end 10 mm ved en strenghøjde på 15 cm, betragtes den som en recurvebue og
kan derfor ikke godkendes til denne skydning.
Det er tilladt at have pilehylde. Der stilles ikke nogen krav til buestrengen.
Pilen: Skal være af træ med naturfaner.
Andre krav: Buen skal være håndholdt og pilen skal fingerslippes.
[7]Der

var ikke mange buer i den laminerede klasse, som var specielt bygget til DM
i længdeskydning. Den klasse var domineret af buer folk brugte til andre stævner.
Blandt helbuerne var der derimod et par stykker, som tydeligvis var blevet lavet for
at bringe en medalje hjem fra DM i længdeskydning. Deriblandt en stor og kraftig
holmegårdsbue på ca. 65 pund, som Lars Vesterman havde lavet aftenen inden.
Jeg havde selv en lignende bue med. Den var dog en del kortere, kun på godt og
vel 40 pund og af ahorn. Den var ligeledes blevet lavet færdig aftenen inden, og
der lå vel 2 timers arbejde i den. Målet havde været 50 pund, men det gik altså
lidt for stærkt til sidst. Til gengæld var den toptunet, med lette spidser og et smalt
håndtag.

Konkurrencen
[8]Konkurrencen

blev afholdt på en meget stor stubmark, der gav perfekte forhold til en længdeskydningskonkurrence.
Banen var lagt ud som et rektangel på 200 meters længde og markeret med flag i den fjerne ende. Man gjorde bedst i at
skyde så parallelt med af langsiderne som muligt, for at få målt den fulde skydelængde. Et skråt skud blev ikke udmålt i
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forhold til den bane pilen havde fulgt, men som pilens vinkelrette afstand til startlinien. Der
blæste imidlertid en strid sidevind ind over banen, hvilket gjorde den del af skuddet
udfordrende.
Når man stod på startlinien, spændte buen og hævede den til skud, fik man desuden solen
lige i øjnene. Det gjorde det lidt vanskeligere at vurdere om man holdt i en 45 graders
vinkel. Næste år kommer deltagerne nok med solbriller.
Første gruppe der skulle skyde var skytterne med helbuer. Alle skytterne stillede sig op på
skydelinien, og da der var givet signal, begyndte folk ellers at skyde. Man havde 3 pile, og
der blev skudt to runder.
Det var meget vanskeligt at vurdere fra skydelinien hvor langt man var nået ud. Det var først
da alle havde skudt tre pile og skytterne i samlet flok gik ned mod 200meter mærket, at
man kunne se hvor langt man havde skudt, og hvem der havde skudt længst.
[9]Det

viste sig hurtigt at Lars Vestermans overdimensionerede Holmegårdsbue, var suveræn
i helbueklassen. Et flot skud på 225 meter var nok til en førsteplads og den nuværende
danmarksrekord.
Næste gruppe af skytter, hvor der var mange gengangere fra den første gruppe, var skytter
med laminerede buer. Det blev spændende at se om de smarte og avancerede laminerede
buer, var så meget bedre end en ganske simpel helbue. Efter 2 gange 3 skud per skytte
havde vi også fundet en danmarksrekord for laminerede buer. Det var Olaf Sørensen, der
med sin laminerede refleksdefleks langbue af ipé og bambus, nåede 230 meter mærket.
Der var mange efter budet og de 200 meter blev overskredet af 4 skytter.

Resultater

Helved

Lamineret

Lars Westermann

225,75 m

Olaf Sørensen

230,18 m

Hugo Ernst

193,10 m

Nicolai Nielsen

226,35 m

Jon Jagd

181,75 m

Hugo Ernst

209,57 m

Gunnar Hønborg

180,14 m

Jon Jagd

208,73 m

Olaf Sørensen

176,70 m

Lars Westermann

199,38 m

Peter Andersen

161,20 m

Gunnar Hønborg

197,70 m

Kurt Hansen

189,75 m

Peter Andersen

181,00 m

Henrik Christiansen

169,31 m

Tobias Stolberg

162,20 m

Peter Heide

154,46 m

Henning Porsby

154,20 m

Peter Stein

147,95 m

Mia R. Hansen

126,70 m

Dansk rekord

230,18 m

Mia R. Hansen

Dansk rekord

110,40 m

225,75 m
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Længdeskydning er grundlæggende for sporten og for buebygning. Det er først og fremmest god underholdning, at se
hvor langt man kan skyde, og det er lærerigt for den der forsøger at afdække nogle af de faktorer, der medvirker til gøre
en bue og pil effektiv. Men i sidste ende er der altid noget man ikke kan forklare, og som er med til at bibeholde
fascinationen af traditionelle buer og pile. Det er forhåbentlig ikke sidste gang, at der har været afholdt DM
længdeskydning med traditionelle buer og pile.

[10]

Vinderne for Helved fra venstre mod højre:
Jon Jagd, Hugo Ernst og Lars Vestermann.

[11]

Vinderne for laminerede buer fra venstre mod højre:
Hugo Ernst, Nicolai Nielsen og Olaf Sørensen.
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[12]

En glad skytte.

[13]

Længden af skuddene måles ud.
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[14]

Henning Porsby ramte æblet i første skud. En meget flot bedrift.
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