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Lejrejagten 2008 :: Bue og pil  Traditionel Bueskydning og Jagt med Bue ::
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Turneringer [2]
Lørdag den 17. maj blev det juleaften for mange jagtbueskytter med
forkærlighed for de traditionelle langbuer og jagtrecurvebuer. Det var nemlig den første dag for årets traditionsrige
Lejrejagt, som nu i mange år er blevet afholdt hvert år en weekend i maj på Lejre Forsøgscenter. Stævnet arrangeres af
Lejre Langbuelaug og Københavns Bueskyttelaug, og forud for stævnet går mange aftener med at planlægge, holde
møder, koordinere med forsøgscentret, medhjælpere, foredragsholder og alle de tusinde små ting, der skal være på
plads, når 110 skytter skal spises af, deles op i patruljer og sendes ud på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig
jagtskydningsbane i et område, hvor der er masser af besøgende børnefamilier, fritgående dyr osv.
Til Lejrejagten favoriseres træbuerne ved at man kun får fuld valuta for sin skydning, hvis man skyder
med en træbue og træpile. Dvs. at hvis man skyder med en bue med glasfiber, så får man fratrukket
10% af sin pointsum og yderligere 5% hvis man skyder med pile af aluminium eller kulfiber. Med
dette system kan det i dag faktisk ikke betale sig at skyde med "kunstfiberbue", fordi at skytterne,
der skyder med rene træbuer også er præcise. Der var således kun én skytte med en "kunstfiber
bue", der skød mere end den den bedste træbueskytte, nemlig Christian MunchHansen fra Sorø
Bueskyttelaug, der med 352 point opnåede dagens højeste score. Der skulle imidlertid fratrækkes
10% fra pointsummen, således at Christians endelige resultat blev 316,8 point, hvilket "kun" rakte til
en 6. plads, da der var 5 skytter med rene træbuer, der havde skudt mere end 320 point. Den
højeste var Torben Henkel fra KBL, der med fantastiske 346 point skød sig til en flot førsteplads.

En jernalderbue
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De bedste resultater så ud som følger:
Mini
1. Jakob Jensen  Sorø bueskyttelaug: 303,3
2. Rasmus Henkel  KBL: 259,2
3. Jonas MunchHansen  Sorø bueskyttelaug: 231,3
4. Rune Andreasen  LLL: 199,8
5. Freja Lysgaard  Køge bueskyttelaug: 164,7
Ungdom
1 Rasmus Dyhr  Sorø bueskyttelaug: 278,1
2 Andreas Jensen  Sorø bueskyttelaug: 208,8
3 Mathias Eriksen  LLL: 170
4 Frederik Thomsen  Århus Bueskyttelaug: 65,7
Dame Senior
1 Thulla Wamberg  LBL: 280,8
2 Stine Mariager  LLL: 254,15
3 Louise Thygesen  Nivå: 215,1
Herre Senior
1 Torben Henkel  KBL: 346
2 Lars Westermann  Det Fynske Buemager Laug: 342
3 Rasmus Skjoldmann  KBL: 335

Fra venstre er det
1. plads: Torben
Henkel (KBL), 2.
plads: Lars
Westermann (Det
Fynske Buemager
Laug) og 3. plads:
Rasmus Skjoldman
(KBL)

Rasmus Henkel fra
KBL fik en flot 2.
plads i klassen
Mini, så det var en
god dag for far og
søn
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