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Turneringer [2]
Odinstævnet 2009 afholdes for elvte gang i weekenden d.13 og 14 juni ved Hollufgaard.
Igen i år afholder Det Fynske Buemager Laug Odinstævnet, som er et stævne med
traditionel skive skydning, palnatoke og cloudskydning. Finaleskydning om
trofæet ”Odins øje” er forbeholdt træbueskytterne. Program for arrangementet kan
ses på vores hjemmeside
www.buemagerlauget.dk.
Arrangementet afholdes på det smukke areal bag Hollufgaard syd for Odense.
Tilmelding via mail til famikk@hotmail.com [3]
– man kan også bare møde op med bue i hånd og blive skrevet på deltagerlisten.
Det fynske buemager laug har nu eksisteret i 11 år og elleve gange afholdt Odin
stævnet. Til at begynde med var det et endags stævne, men det blev hurtigt
udvidet til at være både Lørdag og Søndag med mulighed for at overnatte i telt
på pladsen.
Der er kommet forskellige nye discipliner til i årenes løb, således afholdes der
nu de traditionelle skiveskydnings konkurrencer på 18 – 24 og 36 yards og så den
lange på 50 meter.
Den klassike palnatoke skydning hvor vi af mangel på modige sønner, må nøjes med
at skyde æblet af hovedet på en tøj figur.
Cloudskydning hvor vi i samlet flok, afgiver vores pile (som var vi midt i slag
i den mørke middelalder) mod en liggende skive, som er placeret 150 yards borte
(langt væk) markeret med et flag.
Finaleskydning blandt de 10 bedste træbueskytter om trofæet ”Odins øje”.
På pladsen er der mulighed for at købe lidt at spise og lidt at drikke. Lørdag
aften tænder vi grillen og det medbragte kød kan svides. Efter maden er der
foredrag om ”Buens fysik” ved Ole Hansen fra IWAZ.
Vi har allieret os med vejrguderne så den side af sagen burde være i orden, og
igen i år håber vi på et godt og hyggeligt stævne, hvor vi håber at gense de som
har været med før, og byde de som kommer for første gang velkommen iblandt os.
Vel mødt til Odinstævnet
Oldermand Kåre S. Mikkelsen
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