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Konkurrence med fortiden [1]
Skrevet af : JonJagd til den 07. Mar 2004  23:26
Instinktiv Skydning [2]
Leg har altid været et vigtigt element i indlæringen af almene og sportslige færdigheder og således også i bueskydning.
Udover at træne det basale, som man kan læses i baggrundsartiklen om "Instinktiv Bueskydning [3]", kan man altså
med fordel opstille nogle konkurrencer, som gør det ekstra sjovt at skyde. Og her har bueskytter og instinktive bueskytter
med traditionelt udstyr især, en fantastisk spændende mulighed for at konkurrere med de bedste skytter fra fortiden.
I legender, historiske og etnografiske kilder, film samt røverhistorier er der bevaret en mængde fascinerende skildringer
af store bedrifter med bue og pil. Disse historier har været med til at puste til den glød, der er mange menneskers
interesse for traditionel bueskydning, og for nogle er det blevet til et buldrende bål. En ild der flammer op ved tanken
om disse bedrifter. Så hvad er mere oplagt end at udleve drømmene ved at forsøge de samme skud, som er beskrevet i
disse historier. For det første fordi det er sjovt. For det andet for måle sig selv op i mod de bedrifter. Man træder direkte
tilbage i fortiden og konkurrerer med legenden, og der er intet at tabe. Rammer man ikke lige så godt som helten i
historien, har historien og bedriften ikke mistet noget af sin mytiske kraft, og man kan sætte sig det barrierebrydende
mål, at man vil opnå at blive lige så god. Rammer man lige så godt som i historien er man blevet lige så god som de
helte man ser op til og fortjener deres bifald og anerkendelse. Ud fra de overvejelser, sammenstykkede jeg i sommeren
2002 en serie af sjove skydninger, som jeg hentede fra historier, etnografiske og historiske kilder, film og andre
sammenhænge. Den har været afprøvet to gange, og nu publicerer jeg den her, så andre kan få glæde af den.
Billederne er fra de to turneringer, hvor det har været afprøvet, samt 2 bøger.

1. Æbleskuddet
Der skydes tre pile fra 10 meters afstand mod
tre æbler sat på pinde foran skydeskiven.
Hvis der kan konstateres som minimum en
rift i æbleskindet får man 15 point.

2. Parting shot
Fra flere historikere, deriblandt Herodot samt fra beretninger af Marco Polo og om Alexander den Stores (356323 f.Kr)
felttog har man beretninger om grækernes og europæernes første møde med det lette og særdeles mobile kavaleri fra
de centralasiatiske stepper. Udover at deres evner som ryttere var uovertrufne som følge at et liv tilbragt på hesteryg, så
havde de udviklet særdeles effektive og dødbringende teknikker til afskydning af pile fra hesteryg i alle mulige
situationer. Et af de mest kendte kaldes ”parterskuddet” eller ”afskedsskuddet” (eng. parting shot), som går ud på at
affyre pile bagud siddende overskrævs på hesten i normal stilling. Især de første gange europæerne blev mødt med
denne taktik var det overrumplende, fordi de troede af de forfulgte en flygtende styrke. Det overraskende bestod i, at
den flygtende styrke i ét nu roterede overkroppen 180 grader og affyrede pile bagud mod forfølgerne lige så præcist,
som hvis de var affyret stående i normal skydestilling på jorden. Forfølgerne viste sig alle tilfælde at være chanceløse.
Fra ”hesten” vi har stillet op til formålet skal du affyre tre pile mod tre forskellige skiver. Rækkefølgen er underordnet.
http://www.bueogpil.dk/index.php?name=News&file=article&sid=30&theme=Printer
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3. Legolasskuddet

Dette er et skud, som vist nok
kun er set i film. I Robin Hood
filmen fra 1991 og i ”Ringenes
Herre” fra 2001 skyder Robin
Hood og Legolas to pile på
samme tid mod angribere. Her
prøver vi mod et 3Ddyret. Begge
pile tæller som den første pil
under normale omstændigheder,
altså:
Hjerte
15 X

Lunge Krop
15

12

4. Pilespil
Etnografen George Catlin beskriver i sit studie
af Mandanindianerne hvordan de
konkurrerede i at skyde deres pile op i luften
i et forsøg på at se, hvem der kan få det
største antal pile til at flyve gennem luften på
én og samme tid udsendt fra den samme
bue. De bedste skulle efter sigende kunne
holde 8 pile i luften på én gang, før end den
første når jorden. Den legendariske
indianerhøvding Hiawatha skulle i følge
myten kunne gøre det samme med 10 pile.
Ovenstående myter har været erklæret
absurde af pioneren indenfor amerikansk
bueskydning og buejagt Will Thompson, der
i 1915 sagde at ingen bueskytte aldrig har
haft og aldrig vil få mere end 3 pile i luften på én gang. I 1920’erne ville Saxton Pope (ligeledes en pioner indenfor
amerikansk buejagt) afprøve dette. Efter megen træning opnåede han at have 7 pile i luften, og i enkelte tilfælde
nåede han næsten den ottende. Han mente derved at have bevist at der er et gran af sandhed i enhver myte. Hvor
mange pile kan du få i luften på en gang? Du har tre forsøg og det er den bedste runde der tæller. Du får 15 point for
hver pil.
http://www.bueogpil.dk/index.php?name=News&file=article&sid=30&theme=Printer
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5. Skydning gennem en egeløvskrans
I Sherwood og i det gamle England i det
hele taget skød de ofte efter og gennem en
egeløvskrans. Forsøg dig selv med denne
klassiske konkurrenceform. Der skydes tre
pile på hver afstand, og det giver 15 point
for at ramme gennem kransen. Der skydes på
henholdsvis 10, 15 og 20 meter.

6. Hurtigskydning mod mål
Howard Hill nedlagde en gang en jaguar i Mexico. Den blev ramt med tre pile affyret indenfor et tidsrum på 12
sekunder. Prøv nu at gøre Hill efter.1. runde: Du har 20 sekunder til at affyre tre pile mod ulven. Alle pilene tæller som
den første pil under normale omstændigheder.2. runde: Du skal nu gøre det på 12 sekunder.Pointene er:
Hjertering
15 X

Lungering Konturring
15

12

7. Flyvende vildt
Her skydes efter en plastikdunk, der kastes fremad væk fra skytten, der så skal skyde den som en klassisk ”bagdue”.
Man har 3 skud hver og ved hvert hit gives 15 point. Der skydes med fluflupile.
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8. Robin Hood vs. Guy af Gisbourne
I én af de mange historier om Robin Hood, møder han
den morderiske fredløse Guy af Gisbourne, der er
blevet hyret af Sheriffen af Nottingham til at fange
Robin Hood. For at drille Guy, der endnu ikke ved, at
det er Robin han snakker med, stiller han et meget
svært mål op, for at teste hans kunnen med langbuen.
Det drejer sig om en hasselkæp på 4 snese skridts
afstand (altså 80 skridt). Guy ramte ca. en håndsbred
ved siden af med begge pile, Robin en tomme fra med
den første og den anden kløvede kæppen. Det lyder
måske urimeligt svært, men prøv selv. Du får også
point for at ramme jorden inden for en radius af
henholdsvis 2 og 5 meter omkring kæppen. Vi skyder
tre pile som sædvanlig. Pointene er for alle tre pile:
Som minimum et tydeligt
mærke i kæppen
20

Den
inderste
ring
15

Den
yderste
ring
12
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