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Langsørunden 2007 – Dansk 3D stævne efter FITAregler [1]
Skrevet af : JonJagd til den 18. Nov 2007  18:42
Turneringer [2]
Det var næsten en historisk dag søndag den 7. oktober 2007. For første gang i Københavns Bueskyttelaugs historie og
formentlig for første gang i det hele taget i Danmark, blev der afholdt et åbent 3Dstævne efter FITA’s regler for 3D
turneringer.
Langsørunden startede ud for 67 år siden som Uggeløsejagten og den gang kun for skytter fra
Københavns Bueskyttelaug og Lyngby Bueskyttelaug. Efterhånden som KBL og Skov &
Naturstyrelsen fik erfaring med arrangementet blev stævnet udvidet til maksimalt 60 deltagere. I
2006 blev runden omdøbt til Langsørunden med henvisning til slottet Langsø, der i sin tid har
prydet stedet.
I 2007 besluttede KBL, at man til Langsørunden skulle bruge FITA’s nye regelsæt for 3D
Album:
skydning. Langsørunden var ideel som kulisse for dette eksperiment, da turneringen fra starten
Langsø Runden [3]
har fungeret som ”testlaboratorium” for forskellige koncepter. For det andet opererede man
2007 [4]
allerede her med 2 x 24 mål, sådan som man gør det ved kvalifikationsrunden til VM i 3D.
Desuden har man i mange år ikke skudt 3 pilsrunde men i stedet 1 pilsrunde for voksne og 3pils runde for børn. Dette
var nemt konverteret til 2 pilsrunde for både børn og voksne. Det var selvsagt ikke alle regler, der blev implementeret i
sin helhed, og blandt andet holdt vi os til de sædvanlige klasser Buejæger, Barbue, Compoundbue og Langbue. Heraf
falder kun Langbue og Compoundbue ind i de tilsvarende klasser i 3D FITAreglementet.

Regler
De regler der blev brugt fra 3D FITAreglementet blev derfor som følger:
1. Markeringspæle:
a. Rød for Compound, maksimumafstand 45 meter
b. Blå for Langbue (samt Barbue og Buejæger), maksimumafstand 30 meter
2. Der må afgives 2 pile pr. mål fra hver markering. Når man skyder SKAL skytten røre
markeringspælen med en del af sin krop (denne berøring kan være både fra bagsiden, forsiden
eller siderne af markeringspælen)
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3. Tildelt skydetid: Hver skytte havde maksimum 1 minuts skydetid til at skyde sin(e) pil(e) fra det tidspunkt den forrige
skytte var færdig eller forrige gruppe var i sikkerhedsmæssig forsvarlig afstand fra målet.
4. Pointsystem:
a. 1. pil: ”Compoundring”  10X, Hjerte  10 p, lunge  8 p, krop  5 p.
b. 2. pil: Hjerte  5 p, lunge  3 p, krop  0 p.
5. Pointgivning: Områder på dyret med kropsfarve tæller minimum som krop. Dvs. klove/hove og horn, der ikke har
kropsfarve tæller ikke. Hale, ben og øre, der har kropsfarve tæller derimod som krop.

Banen
Baneteamet havde om lørdagen opstillet en udfordrende bane i det flotte terræn. Som de fleste
andre steder i Danmark er det vanskeligt at lave sikkerhedsmæssigt forsvarlige opadskud, men der
var flere særdeles udfordrende nedadskud. Hvis jeg skal sammenligne banen med den bane vi
skød til VM i Ungarn vil jeg umiddelbart mene, at de er nogenlunde sammenlignelige i
sværhedsgrad. Langsørunden mangler som sagt opadskud. Til gengæld havde man gjort mere ud
Album:
af at bruge træer og buske til at skabe akavede skydepositioner. Jeg har ikke fundet noget i
Langsø Runden [7]
FITA’s reglementet om hvordan arrangøren skal opstille banen mht. afstande og mål andet end
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følgende passus:
“11.10.7.1.1: A good mixture of the size of the animaltargets in relation to the max. distance possible, should be
considered.”
Der er ingen tvivl om at Langsørunden levede op til dette lidt diffuse krav med en omtrent ligelig fordeling af mål på
afstande fra 1020 og fra 20 til de maksimalt 30 meters afstand (dette er fra blå post), og der var også flere tilfælde af
det man ville kalde små mål på op til 20 meters afstand. Så der var en god blanding, men om afstandene og målenes
størrelse var sammenlignelige med VM i Ungarn er selvsagt umuligt at vurdere entydigt.
http://www.bueogpil.dk/index.php?name=News&file=article&sid=77&theme=Printer
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Til gengæld ville vi, for at komme op på 2 X 24 mål, skyde den samme bane 2 gange, hvorfor det totale resultat ikke
ville være direkte sammenligneligt med resultaterne fra f.eks. Ugarn 2007. Her ville kun 1. runde kunne bruges i en
sammenligning.

Turneringen og resultaterne
Der var i år 68 deltagere tilmeldt til Langsørunden fordelt som i nedenstående tabel sorteret efter klassernes størrelse:
Klasse Total
HSL: 28
HSC: 10
HSB: 10
Buejæger: 7
HMCB: 4
HOL: 3
HMCC: 1
HMNC: 1
HMNL: 1
HMNB: 1
DSL: 1
DMNB: 1
Det generelle indtryk under skydningen var at skytterne tog godt i mod det nye pointsystem. Der
er selvfølgelig problemet med at sammenligne sine resultater med tidligere skydninger. Man kan
ikke uden videre oversætte det til det gamle 15, 12, 10… system, hvorfor der vil være en
overgangsfase, hvor man ikke på samme måde kan følge op på sin skydning og se om man
forbedrer sig. Til gengæld var det tydeligt, at der er mange gode egenskaber ved det nye system.
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For det første er der med den større belønning af at ramme dyret i hjerteringen større mulighed
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for at ”komme igen” efter et dårligt skud (i hvert fald med det nuværende niveau blandt
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skytterne). Det er således slut for Compoundskytterne med at skyde maksimumpoint(hvilket da
må være en klar forbedring), og der er derfor heller ingen grund til at pakke sammen hvis man
har ramt et dyr i kroppen i stedet for lungeringen. Det kan udbedres med ét eller 2 rigtig gode skud. Det er desuden
interessant at se, hvordan en lille forskel i to skytters gruppering resulterer i relativt store pointudsving.
Når der nu for første gang er afviklet en 3Dturerning efter de samme regler som til VM er det oplagt at sammenligne
pointene med alle de forbehold man nu må tage over for sådan en sammenligning. Til VM i Ungarn havde de 16 bedste
Compoundskytter 200 – 217 point efter første runde og totalt set 405 – 434. De 16 bedste Langbueskytter havde 133 –
173 point efter første runde og totalt set 290 – 352.
Til Langsørunden 2007 så det ud som følger blandt de 5 bedste resultater fra runde 1 for henholdsvis
Compoundskytterne og Langbuerne:
Klasse
HSC

HSL

1. runde 2. runde

Total

202

195

397

201

201

402

190

200

390

178

207

385

175

181

356

159

177

336

145

125

270

144

116

260

141

136

277

140

167

307

Efter at begge runder var gennemført af alle skytter blev resultaterne gjort op og man kom frem til resultatet der kan ses
her:

Resultater fra Langsørunden 2007
Billeder fra Langsørunden 2007
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