Toxofil
Medlemsblad Norsk Langbuelag 2012 10. utgave

Norsk Langbuelag
Leder: Ingar Abrahamsen
Kasserer: Lars Hoen
Redaktør Toxofil: Ivar Malde
Webansvarlig: Håkon Rødfjell
Webansvarlig 2: Bjørnar Burdahl
www.langbue.no – www.bueforum.no

inab@hvaler.kommune.no
laren99@gmail.com
bue@kviljo.no
post2@langbue.no
bjornar.burdahl@gmail.com

Forsidefoto: Astrid Kurås Onsrud. Artilleriskyting fra storslaget på middelalderfestivalen på
Hamar 2011.
Baksidefoto: En såkalt ”Krabbe” – en Indopersisk Mughal hornbue, fra etnografisk samling
ved Bergen Museum. Foto: Ivar Malde.

2

Innhold
Lederen
Ingar Abrahamsen
4

Noen tanker om lengdepiler
Av Nils Torske
5

Krigspiler
Av Daniel Taralrud
9

Assyriske bueskyttere
Av Gerd Jørgensen
13

Ötzi – ismannen i alpene
Av Dag D. Duckert
17

Middelalderforeningen i Hedmark
Av Vibeke Hanvold Larsen
19

Holmegårdsbuene – høyteknologi fra steinalderen!
Av Dag D. Duckert
20

Innendørs NM Moss 25.02.2011
Av Vibeke Hanvold Larsen
22

Buemakerprofilen
Av Ingar Abrahamsen
24

Resultater fra Historisk NM
Innendørs i Moss 2012
26

Referat årsmøte Norsk Langbuelag 25/2-2012
27

Annonser
30

Aktivitetskalender
33

Nytt fra Norsk Langbuelag
34

3

Lederen
Det begynner å våres og utesesongen står for døren
med flere spennende aktiviteter i Norsk Langbuelags
regi. Lag og klubber rundt i landet har også flere
aktiviteter med historisk bueskyting. Her gjelder det å
følge med på ”Aktivitetskalenderen” på langbue.no.
Innendørs NM er vel overstått med rekorddeltagelse
med 50 skyttere. Jeg må si at jeg var svært spent på
hvordan den nye skyteformen og blinken ville fungere,
men tilbakemeldingene fra deltagerene har vært
ubetinget positive.
Årsmøtet ble avholdt etter skytingen, uten de helt store sakene foruten Laugen BK’s
forslag om et Historisk NM i Jakt 3D. Forslaget ble positivt mottatt og NL-styret vil i
samarbeid med Drammen BS arrangere et prøve NM i Jakt 3D i mai. NL er avhengig
av klubber med 3D-dyr for å få til dette i framtiden, og Laugen BK stiller seg også
positive til å ta et slikt arrangement. Årsmøtet hadde også en forespørsel fra noen
medlemmer i Haugesund om mulighetene for et NM lagt til Avaldsnes Vikinggård i
2013. NL er positive til henvendelsen, men ønsker en utlysning slik at eventuelt andre
også har muligheten til å søke.
I tiden som kommer vil det bli flere muligheter for historisk bueskyting. Først ute blir
nok Laugen BK, som inviterer til ”Lengdeskyting” og 3D Jakt. Viken Langbuelag har
sitt årlige ”Vårtreff”, med Felt/Jaktskyting, lengdeskyting og artilleri på Skuterud Gård
, Nesodden. Middelalderfestivalene i Tønsberg, Hamar og Oslo vil etter planen ha sine
”Historisk Runder”.
NM på Maurenga er under planlegging og invitasjon finner du i dette bladet. NL har
også tidligere hatt NM på Maurenga i 2003 og 2004. Nytt ”Buemakerseminar” er
planlagt siste helg i oktober, med nye og spennende tema.
Jeg må si at det å være leder i Norsk Langbuelag er utrolig inspirerende og spennende,
men uten hjelp og støtte fra dere medlemmer kommer vi ingen vei. Noen av dere blir
sikkert forespurt om å bidra under NM på Maurenga, og da håper jeg vi i fellesskap
løser de utfordringer som måtte komme.
Da ønsker jeg dere en fin utesesong med mye skyting og moro på treff og festivaler.
Ingar Abrahamsen
E-post: inab-arrows@live.no
Mob.: 45 48 70 25
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Noen tanker omkring
lengdepiler
Av Nils Torske
Jeg har alltid funnet lengdeskyting
fascinerende. Hvor langt er det mulig å få
en pil til å fly, og hva kjennetegner en god
lengdtpil? Dessuten, det er noe nesten
filosofisk over en pil som forsvinner som
en liten prikk i det blå! I årtusener har
mennesket stått på samme vis og sett pilen
stige, nå toppen av sin kurve, for så å
akselerere mot jorden. Hvilke tanker de
kan ha gjort seg, skal jeg ikke spekulere i,
men det er et faktum at bueskytteren og
hans våpen har hatt en helt spesiell plass i
de fleste folkeslags folklore og mytologi.
Det burde være nok å minne om Odyssevs,
Heming, Einar Tambarskjelve og Robin
Hood. Og Amor, selvfølgelig!
Men la oss se litt på hva som karakteriserer
en lengdepil:
Lengdepilen skal fly lengst mulig.
Punktum. Den skal ikke treffe noe bestemt mål, eller ha noen bestemt effekt der
den treffer. Den må følgelig være utformet slik at den kan fly gjennom luften
med minst mulig motstand. Allerede her skjønner vi at styrefjærene må være så
små som mulig. Fjærenes oppgave er å skape tilstrekelig turbulens omkring
pilens bakre ende, slik at denne bremses tilstrekkelig til at pilen ikke snur seg i
luften, ”kantrer”, men heller ikke mer. Jakt- og skivepiler er gjerne utstyrt med
store fjær for å stabilisere den mye tyngre pilens flukt mest mulig. Fjærene er
også gjerne satt skrått for å få pilen til å rotere, dette øker stabiliteten og dermed
presisjonen. Og så er det jo litt fancy med store fjær også, da, dessuten er det
artig å høre at det suser i fjøra!
Men stabiliteten innebærer altså stor turbulens med tilsvarende bremsevirkning.
Fjærene må altså lages så små som mulig for å minske friksjonen mot sidene,
dessuten må de settes parallelt med pilens lengdeakse slik at pilen ikke roterer.
De må også formes slik at bakkanten danner minimalt med turbulens.
Frontarealet, den flaten som yter luften motsand, er også en avgjørende størrelse.
Dobler du dette arealet, må det fire ganger så stor kraft til for å drive pilen
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gjennom luften med samme hastighet. Fjærene må derfor være så tynne og lave
som mulig, men likevel store - og stive - nok til å gi pilen stabil flukt.
Pilskaftets form er også litt spesiell. Skivepilen er gjerne sylinderformet, mens
lengdepilen har mer form som en nål. Dette gjør at luften strømmer rundt pilen
med minst mulig turbulens. Fra spissen øker diameteren jevnt opp mot det
tykkeste punktet, som helst bør ligge et stykke bak pilens tyngdepunkt. Derfra
smalner pilskaftet av igjen mot nokken, hvor nokkens bredde rundt regnet
tilsvarer diameteren rett bak spissen.
Lengdepiler stiller store krav til materialet,
de skal være både lette og stive, og være så
tynne som mulig. Personlig foretrekker jeg
rettvokst furu eller gran. Gran er lettere, like
stivt, og minst like velegnet som furu. Se
etter høvelige lister hos en trelasthandler, og
gi dem gjerne litt ekstra tørk. Gamle
bilderammelister er kanskje det beste, de er
som regel laget av førsteklasses treverk, og
har vanligvis blitt lagret tørt og luftig. Port
Orford cedar er også bra, men personlig
foretrekker jeg faktisk gran. Uansett, jo mer
tettvokst den er, jo bedre er det. Dessuten bør
materialet inneholde så lite harpiks som
mulig. Jeg skal ikke gå i detaljer om
produksjonsmåte her, men lengdepiler må
håndlages, og det er en stor fordel å ha
skyvelære og brevvekt for hånden. Samt en
smule tålmodighet, ikke minst med hensyn til
overflaten, som må være så jevn som mulig.
Følgende metode funker bra: Finpuss med
fint, utslitt sandpapir, så litt fin stålull. Ta
deretter en neve høvelspon og puss pilen
glatt. Lakkér med blank gulvlakk, slip lett
med fineste slipepapir eller stålull, og polér
med samme voks som du skulle brukt på
bilen! Nå har du fått en overflate som er
blank, hard, og som tåler en støyt.
I og med at pilene er tykkest – og dermed tyngst – bakerst, må det legges litt
vekt i spissen . Dette gjøres enkelt ved å bore et 2-3 cm langt hull i framenden,
og så lime inn en spiker. Bor to-tre millimeter om gangen, drei emnet en kvart
gang rundt og bor to-tre millimeter til. Fortsett slik til du når ønsket dybde. Da
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kan du være ganske sikker på at hullet blir parallelt med pilens lengdeakse. Lim
med blå Araldit eller tilsvarende. Spissen files slik at den flukter med pilskaftet.
Nå tåler den noen turer ned i bakken uten å ødelegges. Enda mer holdbare blir
pilene hvis de forsynes med fotstykke av et hardere treslag enn furu/gran, f. eks.
eik, alm, ask, eller noe annet. Et tyngre treslag flytter dessuten tyngdepunktet
framover, som gjør at fjærene kan gjøres mindre, og luftmotstanden reduseres.
Umiddelbart kan det virke dumt å gjøre pilen tyngre for å flytte tyngdepunktet
framover, men det du vinner i stabilitet med dette, oppveies mange ganger av at
du kan gjøre styrefjærene mye mindre. Prøv selv hvor lite luftpress som skal til.
Legg pilen i kløften mellom tommel og pekefinger, finn balansepunktet, og blås
forsiktig på fjærene. Pilen dreier for det minste lille pust. Tenk så på hvilket
press det blir på fjærene når luften raser forbi i 250-300 kilometer i timen! Det
skal ikke store fjærene til for å oppnå styrevirkning. Og jo mindre fjærene
bremser, jo lenger flyr pilen!
Tyngdepunktet ligger som vanlig noe foran midtpunktet, men mer interessant er
det at det ligger så mye som 7-10 cm foran pilens største diameter. Dette kan ha
sammenheng med følgende, men jeg gjør oppmerksom på at jeg ikke kan
underbygge det med nakne tall eller annet forskningsmateriale. Imidlertid, jeg
har det fra signaturen ”acsmaker” på PaleoPlanets bueforum, og det han
skriver, virker logisk. Han skriver (om symmetrisk tønneformet pil):
....Looking at just the shaft, where is the majority of the drag? In the middle
right? Where do we want the drag?.....Must be in the back since that's where we
put fletching. Try barreling with the fat part in the aft 1/3rd or 1/4. It may take a
slightly heavier point to get the FOC as far forward as possible but being able
to get the same stability with less fletching more than makes up for it. You'll
need less overall spine also since the back half bends more than the front.
Anyway, something to think about and play with....O.L.
FOC, ”front of center”, angir tyngdepunktets plassering i forhold til pilens
geometriske midtpunkt. Interesserte kan lese mer om det her:
http://archeryreport.com/2010/09/arrow-foc-basics-calculate/
Acsmaker hevder altså: Fjærenes oppgave er å skape tilstrekkelig ”drag” –
turbulens – til at pilen går stabilt. Hvis man nå gjør bakre del av pilen tykkere,
vil dette i seg selv skape”drag”, noe som i sin tur gjør at styrefjærene kan gjøres
mindre. Og det er fjærene som forårsaker den største turbulensen. Kort sagt, jo
mindre fjær, jo mindre motstand, og jo lengre går pilen! Min erfaring er iallfall
at denne pilformen er fungerer.
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Fjærenes form har vært debattert oppad vegger og nedad stolper, men i
lengdesammenheng er det vel stort sett enighet om at de bør være banan- eller
parabolformede. Personlig foretrekker jeg de parabolformede, da disse, iallfall i
teorien, har litt bedre styreeffekt fordi de er høyest bakerst, og følgelig kan
gjøres kortere. Synspunkter, folkens!
Jeg har to piler som har vært over 300 meter, og målene kan kanskje ha en viss
interesse. Jeg gjør oppmerksom på at dette er ”fullengdepiler” på 73,5 cm, skutt
fra en bue på drøye 190 cm. Kortere piler er en fordel, men da må også buen
lages deretter. Likevel, uansett pillengde, er prinsippet det samme!
Pilene, heretter kalt nr. 2 og nr. 4, har følgende mål i millimeter, regnet fra
spissen:
Nr. 2
Nr.4
Diameter ved 5 cm
”
”
10 ”
”
”
20 ”
”
”
30 ”
”
”
40 ”
”
”
50 ”
”
”
60 ”
”
”
70 ”
”
”
nokk
”
”
midtpunkt
”
”
tyngdepunkt
Største diameter
Avstand spiss – tyngdepunkt
” tyngdepkt. – største diam.
Minste avst. spiss – største diam.
Fjær lengde
” høyde
Total pillengde
Vekt
FOC
Oppnådd distanse

6,5 mm
7,45
8,95
9,0
9,1
8,9
8,15
6,9
5,8
9,05
9,05
9,1
32,7 cm
7,3
40
2,4
0,5
73,5 g
23 g
4,79 %
325 m

6,2 mm
7,3
8,4
8,95
9,4
9,5
9,0
8,4
6,1
9,4
9,35
9,5
34,8 cm
12,2
47
2,4
0,5
73,5 g
25 g
2,05 %
306 m

Jeg håper at dette kan inspirere noen til å begynne med den fascinerende sporten
som lengdeskyting er. Vi er ikke kommet så forferdelig langt her til lands ennå,
men vi venter i spenning på hvem som først greier 400 meter med primitivt
utstyr! Og som i all bueskyting avhenger resultatet av et intimt samspill mellom
skytter, bue og pil. Og litt unnavind er heller ikke å forakte!
Og alt dette oppdaget tyrkerne, og sikkert mange andre også, for mange hundre
år siden. I følge E. G. Heaths bok ”The Grey Goose Wing” (Osprey, 1971), skal
sultan Selim i Tyrkia ha skutt 972 yards, 888,80 meter, i 1798. Virkelig noe å
strekke seg etter!
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KRIGSPILER
Av Daniel Taralrud
Man kan si det så enkelt som at piler produsert med den hensikt å brukes til krig,
eller representerer etterligninger av slike piler, er krigspiler. Så kan man i grunn
si seg ferdig med det.
Jeg kommer til å si litt mer om krigspiler enn det. Om man går tilake i tid, og
stiller inn tidsmaskina på et hvilket som helst slag der pil og bue har vært brukt
under slaget, vil man finne stor variasjon i typer piler som er brukt. Det er også
mange ulike buer brukt til krig, som spiller inn på design av pila. Jeg kommer
ikke til å prate så mye om de ulike buetypene brukt opp gjennom historia til krig
nå, men konsentrere meg om pilene.
For å starte enkelt, er krigspilas hensikt å drepe fiender. Før folk fant opp
rustninger og andre former for kroppsbeskyttelse, var egentlig de pilene som ble
brukt til jakt også effektive mot ”fienden”. Etter hvert som folk fant ut at det var
lurt å lage ulike beskyttelser, utvikla pilene seg også til å kunne trenge gjennom
hva det nå var fienden måtte ha på seg i strid. Buene ble kraftigere, og pilene ble
tyngre for å få mer gjennomslagskraft.
Jeg kunne skrive om krigspiler fra omtrent alle verdenshjørner, men velger å
konsentrere meg om det vi bruker i ulike konkurranser i dag. Pil og bue brukes
ikke så mye til krigføring lenger, men vi har tilsvarende utstyr som representerer
etterligninger av utstyret som ble brukt. Det er i bruk i ulike former for
artilleriskyting, der det er meninga å treffe innafor et område fra langt hold.
Gjerne såpass langt hold at det kreves et skudd der pila ikke går rett fram, men
må skytes i vinkel for å nå målet. Det er ingen hemmelighet at mange også syns
det er moro å skyte gjennom forskjellige improviserte blinker, som f. eks. gamle
hvitevarer, bilvrak eller telefonkataloger. Til dette kreves det tung bue og tung
pil, i tilegg til en spiss som er gunstig for formålet.
Uansett, det som kanskje er den mest brukte konkurranseformen for krigspiler i
dag, er i ulike klasser for lengdeskyting. Her i Norge har vi innført
standardpilklasse som egen konkurranse under lengdeskytinga til utendørs NM.
Der er det kun krav til at pila skal møte kravene til standardpil, ingen inndeling i
ulike bueklasser slik det praktiseres i England. Rekordene registreres fortsatt
som i England, der vi fører opp hvilken bueklasse rekorden hører hjemme i.
Dette gjør vi for alle de andre pilklassene også, for både junior, damer og herrer.
(Noe som gjør at det blir mange rekorder). Det holdes konkurranser der det er
skyting med alle ulike klasser her i landet, men foreløpig ingen med fast dato
eller sted.
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Her er en liten oversikt over ulike krav til buene som brukes i de forskjellige
klassene:
KRIGSBUER:
Barlind krigsbue:
Heltrebue av barlind. Minimum 74” (ca 188cm) lang fra nock til nock. Den skal
bøye i hele sin lengde, og bredden bør ikke overstige forholdet 8/5 i forhold til
dybde. Krever hornnock til strengen.
”Meane wood” krigsbue:
Heltrebue i alle treslag som historisk hører hjemme i nord/ nordvest- Europa.
Minimum 74” (ca 188cm) lang fra nock til nock. Den skal bøye i hele sin
lengde, og bredden bør ikke overstige forholdet 8/5 i forhold til dybde. Helst
hornforsterka nocker.
”Ikke-historisk” krigsbue:
Heltrebuer i alle treslag som ikke naturlig hører hjemme i nord/ nordvestEuropa, og laminerte buer med maks 3 ulike treslag. Minimum 74” (ca 188cm)
lang fra nock til nock. Den skal bøye i hele sin lengde, og bredden bør ikke
overstige forholdet 8/5 i forhold til dybde. Helst hornforsterka nocker.
P.S! Er det bambus i bua kan du kun skyte i klassen for ”ikke-historisk
krigsbue”, og kun i pilkategorien lengdepil.
ALLE TYPER HISTORISKE BUER:
Barlind:
Eneste krav til bua er at den skal være laga av heltre barlind.
”Meane wood”
Eneste krav til bua er at den skal være laga av heltre, og et anna treslag enn
barlind som naturlig hører hjemme i nord/ nordvest- Europa.
”Ikke-historisk
Heltrebuer i alle treslag som ikke naturlig hører hjemme i nord/ nordvestEuropa, og laminerte buer. Ubegrensa antall laminater er lov. Kun
naturmaterialer, glassfiber er ikke godkjent.
PILKLASSER:
Livery Arrow (Mary Rose-pil)
Min. vekt 980grains (63.5g)
Nokk:
Hornforsterka naturnokk. Hornplata bør være ca. 5 cm. Ca 5-6mm nokkhakk er
anbefalt. Nokken kan surres hvis ønskelig.
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Skaft:
Alle treslag til skaft som hittil er funni på Mary Rose er godkjent. Ask. Bjørk,
Eik og osp er de vanligste. Enten torpedo- eller ”bob-tailed” form på skaft. Min.
diameter på skaft rett bak spissen: 1/2” (12 mm)
Min. diameter på skaft ved nokken: 3/8” (9,5 mm)
Min. lengde på skaft fra overgang spiss/skaft til bånn av nokken: 30 ½” (76,2
cm)
Fjør:
Fjøra må klippes til en triangulær form. Bakendan på fjøra skal være nærmest
mulig 90 grader ut fra skaftet på pila. Avrunda hjørne bak er gogkjent, omtrent
som en kvart ert.. Kalkunfjør godtas.
Minimum lengde 7 3/8”
Minimum høgde 5/8”
Surringer:
Minst 4 surringer pr. tomme. Rød silke er anbefalt, men hvilken som helst silke
og lin er akseptert.
Spiss:
Handsmidd Tudor bodkin. Handsmidde spisser type 16
Standardpil
Standardpila brukes under NM historisk ute, til lengdeskyting. I NM er det ingen
krav til buetype, bortsett fra de krav som stilles til buer brukt i historisk NM
ellers.
Min. vekt 802,5 grains, (52g)
Nokk:
Hornforsterka naturnokk. Hornplata bør være ca. 5 cm. Ca 5-6mm nokkhakk er
anbefalt. Nokken kan surres hvis ønskelig.
Skaft:
Alle treslag er godkjent.
Min. diameter på skaft rett bak spissen: 3/8” (9,5mm)
Min. lengde på skaft fra overgang spiss/skaft til bånn av nokken: 31 ½”
(78,74cm)
Fjør:
Fjøra må klippes til en triangulær form. Bakre del på fjøra kan være naturlig
eller klippes ned til 90 grader ut fra skaftet på pila. Avrunda hjørne bak er
godkjent, omtrent som en kvart ert.. Kalkunfjør godtas.
Minimum lengde 6” (15,2 cm)
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Minimum høgde 3/4” (1,9 cm)
Surringer:
Minst 4 surringer pr. tomme. Rød silke er anbefalt, men hvilken som helst silke
og lin er akseptert.
Spiss:
Type 16 spiss eller Tudor bodkin. Kan være handsmidd, men det er ikke et krav
Kvartpunder (QP-pil)
Min. vekt ¼ lb. (113,4 g)
Nokk:
Hornforsterka naturnokk. Hornplata bør være ca. 5 cm. Ca 5-6mm nokkhakk er
anbefalt. Nokken kan surres hvis ønskelig.
Skaft:
Alle treslag du finner i Nordeuropa er godkjent. Enten torpedo- eller ”bobtailed” form på skaft.
Min. diameter på skaft rett bak spissen: 1/2” (12 mm)
Min. diameter på skaft ved nokken: 3/8” (9,5 mm)
Min. lengde på skaft fra overgang spiss/skaft til bånn av nokken: 30 ½” (76,2
cm)
Fjør:
Fjøra må klippes til en triangulær form. Bakendan på fjøra skal være ”naturlig”.
Kan surres, men det er ikke påbudt. Alle typer fjør er godkjent
Minimum lengde 7 3/8”
Minimum høgde 5/8”
Spiss:
Handsmidd tung ”plate-cutter bodkin”.
Relevante nettsider:
Pilkrav til krigspilklasser med tegninger:
http://www.englishwarbowsociety.com/tudor-livery-arrow.html
http://www.englishwarbowsociety.com/standard-arrow.html
http://www.englishwarbowsociety.com/quarter-pound-arrow.html
Rekorder i England:
http://www.englishwarbowsociety.com/records2011.html
Rekorder i Norge:
http://www.norwegianwarbows.com/norwegianrecords.htm

12

Assyriske bueskyttere
Av Gerd Jørgensen
”Buen ødelegger
fiendens glede. La oss
erobre alle
verdenshjørner med
buen…Når du skytes ut,
pil som er gjort spiss ved
hjelp av bønner, da fly
langt av sted ! Fly rett
mot våre fiender og la
ikke en eneste av dem
tilbake” Fra Rigveda – en
samling hymner og dikt
skrevet mellom 1500 –
900 f.Kr i India.
Mennesket har alltid vært en rastløs art som dro fra sted til sted, fra et
verdenshjørne til et annet for å lete etter rikere jaktområder, frodigere
beitemarker andre folks bølinger, mer vann eller rikdom, en mulighet for å sloss
og erobre, frihet eller noe annet av alt det som til alle tider har inspirert
individer, familier, stammer eller hele nasjoner til å pakke sakene sine sammen
og flytte. Denne vandrelysten kan vi legge merke til i alle tidsepoker, men
sjelden har den vært mer iøynefallende eller hatt større virkninger på utviklingen
av nye sivilisasjoner enn i den epoken som begynner tidelig i det annet årtusen
f.Kr., og hvor buen spilte en stor og viktig rolle. På det store eurasiske
kontinentet var to store folkegrupper i bevegelse på denne tiden. Dengangen ble
de ikke oppfattet som to grupper – bare som mange forskjellige stammer, hver
med et eget navn. Først i moderne tid har forskere delt folkegruppene inn etter
de som talte indoeuropeiske språk og de som talte semittiske språk. Begge
grupper hadde et ønske om å finne bedre livsbetingelser: indoeuropeerne kom
fra de barske, ørkenaktige eurasiske steppene, og semittene fra et eller annet sted
i de arabiske eller nordafrikanske ørkenområdene. Begge gruppene hadde
hjelpemidler som gjorde det lettere å flytte på seg. Indoeuropeerne red på hester,
og de semittiske folkene brukte esler og kameler. Akkurat hvorfor
folkeforflytningene vokste til en flodbølge, vil vi aldri få vite helt sikkert.
Forskerne forklarer det med mulige tørkeperioder på steppene, men påpeker
også at det var et økende militant press stammene imellom. Noe der fikk
bevegelsene til å forplante seg som når biljardkuler støter mot hverandre på et
filtbord. Uansett årsak, så ble hele den gamle verden berørt på en eller annen
måte av de rystelser som fulgte.
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De gamle sivilisasjonene i Kina måtte kjempe mot stadig flere ville barbarfolk
ved grensene. På den europeiske delen av kontinentet fikk steppefolkenes
vandringer langt større virkning på verdens utseende enn noe annet sted.
Mykenerne fortrengte minoerne i Hellas, og etter dem fulgte andre
indoeuropeere. I nord og vest trengte andre indoeuropeiske folkeslag som
keltere, germanere, baltere og slavere seg inn på nesten alle beboelige områder i
Europa, og satte over havet til Storbritannia og andre oversjøiske land.
Latinerne fortrengte etruskerne og utviklet den romerske kulturen. Hetittene fra
høylandet mellom Svartehavet og middelhavet utviklet en krigerkultur med
totalt herredømme over de bofaste stammene. Typisk for alle var at de
stammene der hadde flest bueskyttere og var mest mobile hurtig fikk
herredømmet over de andre. I 1353 før Kristus var det bare Egypt som kunne
konkurrere med det hetittiske rike i størrelse og makt. Men omkring 1200-tallet
f.Kr. forsvant hetittene og ble etterfulgt av assyrerne.
Den assyriske Kong Tiglatpileser I var en ivrig buejeger, og ble regnet som den
største av de assyriske krigerkongene. Løver var et ettertraktet bytte for de
assyriske konger, og på en enkelt jaktutflukt drepte Tiglatpileser I fire
hanelefanter, fire villokser og et antall av 920 løver! Ut fra andre beskrivelser i
den samme tidsperiode finnes det ingen grunn til å tvile på dette.
Både babylonene og
assyrerne lagde
storslåtte steinrelieffer
av kongenes militære
erobringer. Assyriske
billedhoggere utviklet
dessuten en spesiell
evne til å lage
jaktsener, da jakt var de
assyriske kongers
yndlingsbeskjeftigelse.
Assyrene viste stor
interesse for nye
fremgangsmåter,
kunster og vitenskaper som angikk krig - noe som går igjen hos deres
etterkommere i Irak i dag. Deres enorme hærer, som kunne telle så mye som
200.000 mann ble inndelt i flere våpengrener. Det lette infanteri bestod
hovedsakelig av bueskytter bevepnet med kraftige komposittbuer av tre, bein,
horn og sener. Det tunge infanteriet, selve stormtroppene, bar bronsespyd og
sverd. De tunge krigsvognene måtte etter hvert vike for kavaleriet. Kavaleriet
var den nyeste våpengrenen på den tiden, og man gjorde mange forskjellige
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eksperimenter med det. Til å begynne med var kavaleristene ikke stort mer enn
svært bevegelige og mobile bueskyttere. De ble fulgt av en væpner på
hesteryggen som holdt tømmene til bueskytterens hest mens han steg av og
skjøt. Senere red væpneren med skjold ved siden av og holdt tømmene til begge
hester mens bueskytteren skjøt fra hesteryggen. Da de ble flinkere red
bueskyttene alene som virkelige kavalerister.
En assyrisk hær kunne marsjere 50 km om dagen på veier som var bygd over
hele riket. Noen av veiene var brolagte og utgjorde et uunnværlig
kommunikasjonsnettverk. Militær angrepslyst støttet seg på assyrisk religion :
Erobringer var kongenes guddommelige oppdrag.Ved begynnelsen av 800-tallet
f.Kr kastet assyrenes Kong Assurnasirpal II seg ut i et mer grusomt felttog enn
noen annen assyrisk hersker hadde gjort tidligere. Riktignok var Midtøsten
allerede den gang vant til grusomheter, og assyrene hadde gått grusomt frem
tidligere. Men fra nå av praktiserte og skrøt de assyriske kongene av store
lemlestelser, levende flåing, spidding på påler og andre bestaliteter, i den hensikt
å spre frykt og dermed sikre seg lydighet. Det ironiske var at denne politikken,
som hos andre diktatoriske regimer, forfeilet sin virkning fra første stund. Gang
på gang flammet opprøret opp straks den assyriske hovedstyrken hadde trukket
seg ut av et erobret land. For å tynne ut og spre befolkningsgrupper som kunne
gjøre opprør, oppfant assyrene en ny metode til å svekke dem ; de forflytter
erobrede folkeslag rundt omkring i hele det assyriske riket i stor målestokk både
for å skaffe arbeidskraft og for å øke sikkerheten for seg selv. Folkeslag ble
flyttet og andre satt i deres sted. Bibelen forteller om et slikt tilfelle av
deportasjonspolitikk i praksis etter at assyrene erobret Samaria, en provins av
Israel og ”førte israellitene til Assyria, og assyrrerkongen førte folk fra Babylon,
Kutha, Avva, Hameth og Sefervaim til Samaria i stedet for Israels folk”. Med
tiden ble assyrene avhengige av de erobrede folkeslag. De overførte, som de
senere mongolerne, hele fientlige hæravdelinger til egne tropper for å styrke sine
militære fremstøt.
I år 671 f.Kr. marsjerte assyrerkongen Asarhaddon mot Egypt og erobret landet.
Men da han trakk seg tilbake gjorde egyptene opprør, og da han i 669 f.Kr. igjen
la ut for å erobre landet døde han underveis. Det assyriske riket ble deretter delt
mellom to av hans sønner ; Sjamasjumukin som styrte Babylon og Assurbanipal
II som fikk resten av riket. Ordningen fungerte en tid, men da Assurbanipal
generobret Egypt ble Sjamasjumukin sjalu. I 652 f.Kr brøt det ut full borgerkrig
som først sluttet etter at Sjamasjumukin hadde kastet seg inn i sitt brennende
slott. Etter å ha gitt broren en begravelse som sømmet seg hans kongelige byrd,
tok Assurbanipal en grusom hevn over de andre opprørene. På assyriske
steintavler leser vi at han ”kuttet likene deres i småbiter og matet hunder, griser,
gribber, ørner, himmelens fugler og havets fisker med dem”. Merkverdig nok
skulle Assurbanipal II ikke komme til å bli husket som ”Villdyret fra Babylon”,
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men som en lærd mann som kunne lese og skrive, og som skapte det store
biblioteket i Ninive.
Assurbanipal II døde 54 år gammel i år 626 f.Kr., på et tidspunkt man trodde det
assyriske riket stod på høyden av sin makt og prestisje. Men faktisk var det
allerede i ferd med å utslettes. Undergangen kom så raskt og var så fullstendig at
vi i dag kjenner svært få detaljer om denne perioden. Men det er åpenbart at
assyrene hadde spredt sine krefter for mye under forsøket på å opprettholde det
enorme riket. Like klart er det at deres tradisjonelle skrekkpolitikk til sist fikk
sin fortjente belønning. Assyrenes bestialske oppførsel hadde skapt et stort hat
overalt i Midtøsten, og i løpet av 14 år forsvant det assyriske riket. De siste
rester av den engang mektige assyriske hæren ble i 612 utslettet ved Karkemisj.
Resten av Midtøsten feiret den lykkelige begivenheten. Den bibelske profeten
Nahum sa ”Alle som får høre om deg skal klappe i hendene. For hvem har ikke
gang på gang blitt rammet av din ondskap”. Etter Karkemisj tok mederne
makten i det østlige Assyria og de tidligere provinsene nord og syd for eleven
Tigris. Perserne slo seg ned i det gamle Elam, og babylonerne la Syria under seg
og utvidet sitt herredømme helt til grensen mot Egypt, som nå igjen var
uavhengig. Den babylonske konge Nebukadnesar II erobret senere Jerusalem og
tok i første omgang med seg mer enn 10.000 av jødenes ledere tilbake til
Babylon for å sikre seg underkastelse av Juda. Ti år senere utslette han
Jerusalem og førte
resten av byens
innbyggere med seg
til Babylon. Men i
Midtøsten har det
alltid vært krig, og
allerede den gang
var rikene
midlertidige. Det
babylonske riket
gikk sin egen
undergang i møte
kort tid etter
Nebukadnesars død
i år 562 før Kristus.
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Ötzi – ismannen i alpene
Av Dag D. Duckert
I 1991, den 19. september var ekteparet Erika og Helmuth Simon fra Nürnberg
på fjellvandring på grensen mellom Italia og Østerrike. Til sin forskrekkelse
oppdaget de et lik som var smeltet frem fra snø og is. De ga beskjed til
vertshusholderen en time senere. Alle, også politiet, trodde det var en
fjellvandrer fra ti-tyve år tilbake. Da det var uklart hvilken side av grensen han
lå, varslet vertshusholderen både østerriksk og italiensk politi. For å finne ut på
hvilken side av grensen han lå måtte myndighetene foreta ny grenseoppgang
mellom Italia og Østerrike. Resultatet ble at han ble funnet ca. 90 meter inn på
italiensk side.
Da liket ble bragt ned til Innsbruck og undersøkt nærmere viste det seg at liket
var betydelig eldre. Senere C14-dateringer viser at Ötzi levde i perioden 3350 til
3100 fkr, altså for over 5000 år siden. Det vil si at han levde 600 år før Keops
beordret bygging av Keops-pyramiden i Egypt.
Ötzi var mumifisert av klimaet oppe på fjellet. På en måte var han «frysetørket»
av vinden. I størsteparten av tiden fra hans død til i dag har han og de ting som
ble funnet rundt ham vært dekket av snø og is. Dette var årsaken til at alt var så
godt bevart.
Det har neppe vært noe lik som har blitt så grundig undersøkt som Ötzi.
Dødsårsaken var en pil som gikk tvers gjennom skulderbladet og rev hull på en
stor blodåre. Han må således ha blødd i hjel i løpet av kort tid. Pilen må ha blitt
skutt fra relativt langt hold ettersom den ikke trengte ut på fremsiden av
kroppen. Ved analyse av maveinnholdet så man at hans siste måltid bestod av
grøt, rådyrkjøtt og antageligvis brød.
Analyse av tannemaljen viser at han har vokst opp i Italia i dalføret sør for hvor
han ble funnet. Analyse av pollen og maveinnholdet viser at han antagelig døde
på våren eller forsommeren.
Det viste seg at utstyret som ble funnet rundt ham var plassert slik at han umulig
kunne ha gjort det selv. Dette viser at det ble holdt en slags «begravelse» her
oppe i over 3000 meters høyde, hvilket man har sett også andre eksempler på.
Dette gjør at utstyret kanskje ikke var hans eget.
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I slutten av mars besøkte jeg museet i Bolzano hvor utstyret var utstilt – det
holdes en spesialutstilling i 2011 og 2012.
Buen som ble funnet var av barlind hvor all yteveden var fjernet. Buen hadde en
lengde på 182 cm, selv om Ötzi selv bare var ca 160 cm høy. Den var grovt
uthugget i bueform som en engelsk krigsbue, men med et firkantet tverrsnitt og
tydelige øksemerker. Pilene i pilekoggeret hans var av flere forskjellige typer og
bare to av 14 var ferdige.
Harm Paulsen har prøvet å lage en kopi av buen. Han fant ut at det var umulig å
lage en bue med nødvendig elastisitet uten å bruke en del av yteveden. For øvrig
viste det seg at en tilsvarende bue ville ha en trekkstyrke på over 60 pund ved en
trekklengde på 72 cm. Jeg har også hørt at andre har vurdert buen med de funne
mål til over det dobbelte – ca 160 pund. Kan forklaringen være at buen ikke var
ferdig og at Harm Paulsens kopi har brukt Ötzis bue som et råemne som han har
gjort ferdig i mindre dimensjon?
Det antydes i en av bøkene jeg kjøpte at utstyret ikke var hans eget, men
sammenplukket av utstyr som ikke nødvendigvis fungerte, men som var bra nok
til å legges i en grav. Jeg synes at dette virker sannsynlig. Derfor er dessverre
den lærdom vi kan trekke av hans bue og piler litt begrenset.
Samtidig er det klart at funnet av Ötzi har gitt mye nyttig kunnskap om den tiden
han levde i.
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Middelalderforeningen i
Hedmark
Av Vibeke Hanvold Larsen
Middelalderforeningen i Hedmark så dagens lys for
første gang for ti år siden i år, nærmere bestemt
høsten 2002. Foreningen ble startet som en interesse
forening for historisk interesserte i området. I dag
har foreningen ca 100 medlemmer, i alle aldre.
Foreningen har faste treff den tredje torsdagen i
måneden i Drengstukjelleren på Domkirkeodden. Der møtes vi til en hyggelig
stund i middelalderens ånd. Disse kveldene benyttes til kunnskapsutveksling på
ulike områder. Vi har hatt foredrag om heraldikk, hodeplaggmoter gjennom
middelalderen og pilmaking for å nevne noe, i tillegg er det alltid tid til sosialt
samvær.
Vinteren i middelalderforeningen benyttes til sosialt samvær og forberedelser til
sommersesongen. Vi har arbeidshelger, temakvelder og kurs, etter ønsker og
behov. Det sys middelalderklær, nålebindes tilbehør, lages piler og buer, samt
snekres møbler.
Når vårsolen varmer i bakkene bak domkirkeruinene,
snøen smelter og gresset begynner å bli grønt tas
blinkene frem og bueskytterne i foreningen møtes til
treninger på domkirkeodden tirsdager og søndager hele
sommerhalvåret. Søndagen er det også mulig for
turgåere i området å få prøve seg som bueskyttere,
mens tirsdager er prioritert trening for medlemmene.
Middelalderforeningen deltar også på ulike festivaler,
markeder og tilstelninger i området og rundt om i
landet. Andre helgen i juni er vi aktivt opptatt med
Middelalderfestivalen på Hamar. Dette er ett flott
utstillingsvindu for oss, hvor vi har vårt eget tun og bueskyting for publikum.
Nytt av året er at vi arrangerer middelaldercafe i Løtenbygningen på
Domkirkeodden den første søndagen i måneden. Her er det muligheter for
bueskyting, en middelalderinspirert matbit og noe å leske strupen med. På sikt
ønsker vi å få til en draktutstilling og salg av middelalderhåndarbeid. Så er dere i
Hamar området første søndagen en måned ta turen innom oss på
Domkirkeodden og slå av en prat.
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Holmegaardsbuene – høyteknologi fra
steinalderen!
Av Dag D. Duckert
Buene som ble funnet i Holmegaards Mose på Skjælland under 2. verdenskrig er
de eldste buer som noen gang er funnet. Tidsangivelsen varierer noe. Rett etter
krigen ble de bedømt til ca. 6.000 år før Krf, men senere vurderinger tidfester
dem til ca 7.000 år før Krf, det vil si nå ca 9.000 år gamle. Av de fundne buene
er i alle fall en komplett. Jeg omtaler dem derfor i entall i det følgende.
Holmegaardsbuen er en flatbue, det vil si at den har et smalere og tykkere
håndtak som ikke bøyer. Den bøyelige del av buen er bred og tynn. Videre er
den ytterste del av buebenet innsnevret i bredden. Denne del er tykkere og bøyer
ikke eller svært lite.
I The Traditional Bowyers Bible bind 4 har Dan Perry en artikkel om «flight
bows», det vil si buer som gir lette piler svært høy fart for å fly lengst mulig.
Her fremheves Holmegaardsbuens form som en av de mest effektive – buen skal
bøyes relativt nær håndtaket. Den ytterste del av buebenet skal være lett, men
stivt. Dette er jo en bekrivelse av Holmegaardsbuen!
Gjennom mine foreløpig mindre vellykkede forsøk på å bygge en
Holmegardsbue ser jeg at dette er en konstruksjon som stiller store krav til
buemakerens faglige dyktighet. Et vanlig utfall er at buen får mye
«stringfollow». Det vil si at buen ikke retter seg helt ut etter å ha blitt avspent.
Dette går ut over buens effektivitet fordi den første del av trekket ved skyting
blir for svakt. Når buestrengen slippes vil den siste del av buens utretting bli
langsommere enn nødvendig. Da mister buen for mye av den energimengde som
skal til for at pilen skal fly fort. Det er rett før pilen forlater buestrengen at den
trenger en ekstra dytt for å få høy fart.
Sentralt her står treets fuktighet. Jo fuktigere tre, jo større stringfollow. Og på
Holmegaardsbuen blir dette der hvor det gjør mest skade, nemlig nær håndtaket.
Den buen jeg holder på med nå har fått denne svakheten. Emnet ble lagret på et
reinsdyrhorn oppunder taket i stuen min her i Tolfa, Italia. Den fikk en fuktgrad
på 9 %, hvilket skulle være ideelt . Før jeg gikk i gang med tilleringen ble den
stående et par dager i buestallen, hvilket førte til at fuktigheten steg til 13 %,
hvilket er for mye. Man kan jo lure på hvordan buemakeren på Holmegaard
håndterte dette for 9.000 år siden. Han hadde i alle fall ikke noe velisolert hus
hvor fuktigheten kunne bli lav nok. Heller ikke hadde han elektronisk
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fuktighetsmåler. Kanskje tillerte han buer bare om sommeren etter et par uker
med solskinn og tørt vær?
Uansett måtte han ha en fremragende fagkunnskap om trematerialer, tørking
med mere. Uten at han kunne løse dissse problemene kunne ikke
Holmegaardsbuen bli en effektiv bue. Hvis han måtte akseptere stringfollow,
ville det være mer effektivt med en bue som bøyer mindre nær håndtaket og mer
nær spissen, omtrent som en pisk.
Ettersom utviklingen var kommet så langt for 9.000 år siden, ser jeg for meg at
det i alle fall har vært laget buer 10.000 år før dette, altså for ca 20.000 år siden.
Da nærmer vi oss den tiden da både cro magnon og neandertalere levde!
Redaktøren av dette blad, Ivar Malde, har for tiden norsk rekord i lengdeskyting
med 370 meter. Denne rekorden ble satt med en Holmegaardsbue han hadde
laget. Buen er nå brukket og er utstilt på Hordamuseet. Det er for øvrig typisk at
den er brukket. En bue som er laget for ekstrem lengdeskyting balanserer på
grensen av å knekke for å kunne bli ekstremt effektiv.
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Innendørs NM Moss 25.02.2012
Av Vibeke Hanvold Larsen
Tiden var inne for årets første NM, spente deltagere begynte å innta hallen
allerede fredag ettermiddag og kveld. Buepraten fløt lett i lokalet, tips hint, triks
og erfaringer fra vinteren ble ivrig videreformidlet. Bjørnar og Ivar var ivrig
opptatt med hastighetsmålinger, Daniel og Eirik testet selvfølgelig snerten i ei
krigsbue, eller to, og måtte gi tapt da bua skulle strenges ned igjen… Anne fikk
velmente tips om å la være å lukke øynene når hun skøyt, da dette normalt bør
føre til en høyere
treffprosent. Etter at mørket
falt på ble feltsengene
trukket utover gulvet i
hallen og en etter en falt
bueskyttere i søvn.
Lørdag og den store
konkurransedagen sto for
døren. Totalt 50 deltagere
trippet rundt i hallen spente
på årets første NM konkurranse. Hvordan ligger jeg an i forhold til de andre
etter vinteren, og hvordan fungere de nye blinkene tror jeg var spørsmål som
mange stilte seg på dette tidspunktet. Registrering og teknisk kontroll ble raskt
og knirkefritt gjennomført, før Ingar tok ordet og ønsket velkommen til
konkurranse. Etter en rask gjennomgang av nye regler var alle deltagerne klare
på standplass.

De første pilene ble sluppet, konkurransen var i gang, nå var det ingen vei
tilbake. 3 piler fra 12 meter og de første tallene ble skrevet ned i permen.
Summingen gikk i lokalet, små føtter løp rundt for å sjekke hvordan de lå an i
forhold til andre i sin egen klasse. Tall ble sammenliknet opp imot de en skøyt
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sammen med på samme blink og på naboblinkene, spenningen var til å ta og føle
på. Spenningen ble ikke mindre da det var tid for sekundering, jevnt igjennom
hele konkurransen ble alle resultater så langt lest opp slik at alle hadde
muligheten til å finne ut hvordan de lå an så langt. Etter 63 piler var det hele
over og tellekorpset ble innkalt.
Ventingen på resultatene ble benyttet til å få seg en matbit, litt frisk luft, en kaffe
og en prat med andre deltagere. Endelig var resultatene klare og vår alles kjære
leder Ingar sto klar ved premiebordet til premieutdeling. Gaular Pildragarlag
gikk av med seiren i 3 av fire klasser, med Benjamin Bjerknes som seierherre i
junior klassen, Brede Kvist i junior klassen og Magne Aarberg for herrene. I
dame klassen tok Line Ridderstrøm seieren hjem til Drammen Bueskyttere. I
tillegg til skyte konkurransen så ble også NM-pilen kåret – Den pilen brukt i
konkurransen som fikk flest stemmer fra de andre deltagerne. Her gikk Bjørnar
Rønningen av med seieren, i år igjen…
Kort oppsummert virket deltagerne fornøyde med den nye konkurranseformen,
og resultatet av årets første gjennomkjøring og testing oppimot landets andre
skyttere.
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Buemakerprofilen
Av Ingar Abrahamsen
Vår andre ”Buemakerprofil” kommer
fra Kviljo i Vest Agder og heter Ivar
Malde. På relativt kort tid i
buesammenheng, har bl.a. mannen satt
sitt preg på buemakermiljøet i Norge
med sine utsøkte replikaer av buefunn.
Ivar er født i 1983 og utdannet arkeolog, noe som nok gjør at han har litt tid til
buemaking, når snøen ligger over landet og dekker til aktuelle graveprosjekter.
Våren 2008 leverte han sin Mastergradoppgave i arkeologi, med temaet:
”Tovedbuer – konstruksjon, funksjon og kontekst”. Lengdeskyting er Ivar’s
lidenskap og det er nok ikke helt tilfeldig at mannen innehar norgesrekorden
med hele 370 meter.
- Når begynte du å lage buer, Ivar?
- Jeg tror det var i 2005, hvor jeg hadde kjøpt et selvbyggersett til en flatbue.
Utover det var mitt tidligste bekjentskap med piler og buer en blå plastbue
med tilhørende blå plastpiler, da jeg var 5-6 år.
- Hvem lærte du å lage buer av ?
- Ingen spesiell person, men ”Traditional Bowyer’s Bible” og ikke minst
”Bueforum.no” har vært til stor hjelp og inspirasjon.
- Hvilke type buer lager du ?
- Har vel som mål å prøve meg på de fleste typer. Det gjenstår fortsatt å prøve
å lage en Yumi - buetypen de bruker i kyodo, men nå jobber jeg mest med
komposittbuer av horn og sener.
- Hvilke treslag benytter du ?
- Jeg lager ofte laminatbuer. Eik er et godt buklaminat. Ask, bambus og
hickory er gode rygglaminater, men jeg bruker oftest det jeg har tilgjengelig,
også tilpasser jeg buedesignet i forhold til treslagenes egenskaper.
- Hvilke verktøy benytter du mest ?
- Grovformingen foregår med øks når det er snakk om buer fra et heltre
bueemne. Sikling er nok mitt viktigste verktøy for å lage en god bue, mens det
nok er høvler av forskjellige slag som blir mest brukt tidsmessig.
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- Hvor lang tid bruker du i gjennomsnitt på en bue ?
- En enkel laminert langbue tar fort ca. 6 timer med effektivt arbeid, men i
tillegg kommer jo tiden som går med til å vente at lim tørker osv. En
heltrebue varierer mye med hvor ”vanskelig” emnet er. Hornbuer derimot...
- Hvordan overflatebehandler du buene dine ?
- Nå benytter jeg oftest tradisjonell skjellakk på buene mine. Den tørker fort,
og 3-4 lag gir en god overflate som motstår fuktighet godt.
- Hva med pilmaking?
- Gran er det jeg vanligvis benytter til piler. Det gir lette piler og er lett å få
tak i (Tradbow). Eventuelle replikapiler lages selvsagt i det materialet som er
gjordt ved funn.
- Hva koster en bue fra ”Kviljo Buemakeri” ?
- En barlindbue koster fra 5500 – 7000 kroner, mens en Holmegårdbue ligger
på ca 3000 kroner. En laminert langbue fra 2300,-.
Ta en titt på Ivars hjemmeside: www.kviljo.no/bue
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Resultater fra Historisk NM
– Innendørs i Moss 2012:
Skyterunde: ”Historisk Trippel – runde”.
Dato: Lørdag 25.februar 2012.
Dommer/skyteleder: Ingar Abrahamsen.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nr.
1.
2.
3.
4.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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 Mini:

Navn:

Forening/gruppe/lag:

Poeng:

Benjamin Bjerknes
Fredrik Sandem Jensen
Magnus Eriksen
Tobias Enoksen
Christian Rødfjell
Oscar Haagensen Fløttum

Gaular Pildragarlag

117.
88.
84.
60.
46.
31.

 Junior:

Navn:

Brede Kvist
Vetle Matre
Karina Rønningen
Adriane Rødfjell
 Damer:

Navn:

Line Ridderstrøm
Liv Lien
Kristin Houmb Hagerup
Vibeke H. Larsen
Gabriela Lorena Nass
Turid Karlsen
Anne Svendbye
 Herrer:

Navn:

Magne Aarberg
Bjørnar Burdahl
Trond Kvitnes
Asbjørn Nao Pedersen
Håkon Rødfjell
Roger Kvist
Kristen Brendhaugen
Knut Neergaard
Trond Kaare Houmb Hagerup

Drammen
Viken Langbuelag
Viken Langbuelag

Forening/gruppe/lag:

Poeng:

Gaular Pildragarlag
Tunsberg - baglerene
Viken Langbuelag
Viken Langbuelag

106.
85.
79.
76.

Forening/gruppe/lag:

Poeng:

Drammen Bueskyttere
Laugen Bueskytterklubb
Laugen Bueskytterklubb
MF i Hedemark
NL – Vest Agder
Viken Langbuelag
Viken Langbuelag
Forening/gruppe/lag:
Gaular Pildragarlag
Gaular Pildragarlag
Moss Bueskyttere
Halden Bueskyttere
Viken Langbuelag
Gaular Pildragarlag
Laugen Bueskytterklubb
Drammen Bueskyttere
Laugen Bueskytterklubb

128.
121.
111.
96.
70.
66.
41.
Poeng:
155.
152.
144.
139.
136.
133.*
133.
131.
128.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Per Onsrud
Jan Erik Lindseth
Frode Gundersen
Per Johansen
Vidar Rønningen
Tom Erland Henriksen
Øyvind Raen
Lars Hoen
Terje Floberg
Ulf Hansen
Dag Sunde
Anders Haug
Tom Tillotson
Thor Kristian Hovelsrød
Glenn Eriksen
Sverre Jensen
Chuck Grove
Ivar Malde
Per Håkon Enoksen
Are Onstad
Pål Lien
Lars Søderholm
Tjærand Matre
Bjørnar Rønningen
* i poengene betyr at skytteren
går foran på flere 3-ere eller 2ere ved lik poengsum.

MF i Hedemark
Viken Langbuelag
Halden Bueskyttere
Viken Langbuelag
Viken Langbuelag
Sarpsborg Bueskyttere
Sverresborg Bueskyttere
Kristiansand Bueskyttere
Tønsberg - baglerene
Moss Bueskyttere
NL – Aust Agder
Grenland Bueskytterklubb
Tønsberg - baglerene
Kristiansand Bueskyttere
Drammen Bueskyttere
NL – Vest Agder
Viken Langbuelag
NL - Telemark
Laugen Bueskytterklubb
NL - Buskerud
Tønsberg - baglerene
Tønsberg - baglerene
Topp score som kan oppnås i
denne skyterunden = 189 poeng.

127.
124.
123.*
123.
122.
121.
120.
119.*
119.
116.
114.
111
107.
106.
105.
104.*
104.
103.
87.
84.
83.
82.
81.
76.

Referat årsmøte Norsk Langbuelag 25/2-2012
Tilstede: 15 stemmeberettigede
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen innvendinger.
Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokoll.
Ordstyrer: Ingar Abrahamsen
Referent: Vibeke Hanvold Larsen
To til å signere protokoll: Are Onstad og Lars Søderholm
Sak 3: Behandle årsberetning
Ingen kommentarer.
Sak 4: Regnskap
Ingen innvendinger
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Sak 5: Budsjett
Presentert budsjett viser ett underskudd, noe vi ikke ønsker. Det ble snakket litt rundt
muligheter for å gjøre noe med inntektssiden, samt muligheten for digital utgivelse av Toxofil
og hvilke muligheter vi har for å justere utgiftene i forhold til buemakerseminaret. Styret har
fått fullmakt til å se på muligheter for å spare inn utgifter i forbindelse med Toxofil og
utarbeide ett nytt budsjett for 2012, som ikke gir samme underskuddet.
Sak 6: Fastsette kontingent
Foreslått ny kontingent for 2013:

- Øke kontingenten for enkeltmedlem til kr 300,Enstemmig vedtatt
-

Avstemming over kontingent for husstandsmedlem
o Kr 150,5 stemmer
o Kr 100,10 stemmer

Sak 7: Innkomne forslag
Info om nettsidene til Norsk Langbuelag Bjørnar har tatt på seg å assistere med oppdateringer
på nettsidene slik at vi kan være mer oppdatert med resultatlister og arrangementskalender.
På dette tidspunktet forlot delegasjonen fra vestlandet oss, og 12 stemmeberettigede
medlemmer er igjen.
Endring vedtekter:
§1 a, forandres til: Arrangere Norgesmesterskap inne og ute. Endring enstemmig vedtatt
§1 f, forandres til: Utgi medlemsbladet Toxofil minst 2 ganger pr år. Endring vedtatt, med 1
stemme imot
§7, forandres til: Generalforsamlingen er beslutningsdyktige med de medlemmene som er
til stede. Stemmeberettigede er de som har betalt medlemsavgift for inneværende år.
Generalforsamlingen kan kun behandle saker som er oppført på den utsendte dagsordenen.
Vedtektsendringer krever 2/3 av stemmene. Andre vedtak krever simpelt flertall. I tilfelle
stemmelikhet avgjør stemmen til lederen for det sittende styret. Vedtatte endringer vil tre i
kraft øyeblikkelig. Medlemmer som er forhindret til å komme på generalforsamlingen kan
gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan ha med mer enn en
fullmakt. Kun seniorer har stemmerett. Forandring enstemmig vedtatt.
§ 9, forandres til: Styret består av leder og minimum 4 styremedlemmer og
varamedlem(mer). Valgbare er medlemmer som har betalt kontingent. Alle medlemmer i
styret velges for ett år. Styret konstituerer seg selv. Forandring vedtatt med en stemme imot.
Endring i regler:
Klasseinndeling Teksten angående krav til deltagelse i de ulike klassene for at det skal
kåres en norgesmester endres til: For at det skal kåres en Norgesmester i en klasse må
klassen ha minimum 2 deltagere.
Endring enstemmig vedtatt.
Konkurranseformer:
I tillegg skal man under ute NM kåre:
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- Årets buemaker
-Årets pilmaker
- Årets historiske skytter

Under inne NM skal det kåres:
frem av NM deltagerne.
Endring enstemmig vedtatt.

- NM pilen (fineste pil brukt under konkurransen, stemt

Historisk runde
Blinkene (stubbene/pålene) er 24cm bred, 60cm høy og minimum 12 cm tykke.
Det anbefales at blinkene skal stå med en avstand på 120 cm fra hverandre målt fra senter av
"stubben". Avstandene det skytes fra for senior og junior er 6, 12, 18, 24 og 30 meter, mini
skyter fra 6, 9, 12, 15 og 18 meter. Det skytes 6 piler på hvert hold og gis ett poeng per treff.
Vinner er den som etter endt antall runder er den med høyest poengsum. Poengsummene må
skytes i konkurranser godkjent av NL for å gjelde
Endring enstemmig vedtatt.
Laugens forslag 1: Ny NM konkurranse – Jakt for historisk klasse.
Enstemmig vedtatt at vi forsøker å innføre dette som en ny NM form.
Drammen har meldt sin interesse for å arrangere dette og får en forespørsel om de vil
forsøke med ett prøve NM i jakt 2012.
Laugens forslag 2: Endring i regelverket for artilleriskyting.
Dagens regler fremmer ikke artilleriskyting slik den bør være, men åpner for mulighet for
målskyting for enkelte skyttere. Styret har fått fullmakt til å utarbeide ett nytt regelverk for
artilleriskyting som skal fremme denne formen for skyting bedre enn dagens regelverk.
Enstemmig vedtatt
NM utendørs 2013 – NM arrangør for 2013, Bukkøy på Avaldsnes i Karmøy
Arrangører for NM ute 2013 har meldt seg. Styret har fått fullmakt til å invitere interesserte
arrangører til å sende ett forslag til arrangement og ta en avgjørelse basert på dette.
Enstemmig vedtatt.
Ungdoms OL
Norsk Langbuelag har mottatt en invitasjon til å lage historisk camp i forbindelse med
ungdoms OL på Lillehammer 2016.
Årsmøtet er enige om at dette er ett arrangement det ikke er aktuelt for NL å delta ved.
Sak 8: Valg
Styret beholdes uendret.
Enstemmig vedtatt.
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Norsk Langbuelag
inviterer til
NM Historisk bueskyting utendørs 2012
25.-26. august på Maurenga Vikinggard i
Nannestad ved Gardemoen
Program:
Lørdag:

Kåring av Norgesmestere i presisjonsskyting
- ”Historisk Runde”
- Jakt-løype
- ”Langholdskyting”
Det blir også kåring av ” Årets Buemaker” og ”Pilmaker”,samt
kåring av ”Historisk Bueskytter”.

Søndag:
Kåring av Norgesmestere i Lengdeskyting
- Vanlig ”flight-pil”
- ”Standard Pil”
Kåring av vinner i ”Artilleriskyting”.
Stevneavgift/ NL-medlem: 300 kr for senior/150 kr junior/mini.
/ Ikke medlem:400 kr for senior/200 kr junior/mini.
NB : Avgiften er inkl. grill-buffe på lørdagskvelden.

Påmelding innen søndag12.august til:

Ingar Abrahamsen,Mob.: 45487025 eller E-post: inab-arrows@live.no

NB: Alle påmeldte får tilbakemelding, med nærmere opplysninger.

Overnatting: Det blir mulighet for å sette opp telt på området.
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Norsk Langbuelag i samarbeid med Drammen Bueskyttere
Inviterer til NM i 3D
Søndag 27. mai 2012.

Jakt - stevne med

30 mål, i Lier

NM Klasser: Herrer, Damer og Junior + Mini
hvor det kåres vinner.
Regelverk: Norsk Langbuelag’s regelverk når det
gjelder utstyr og klasser. Se> www.langbue.no
Registrering og utstyrskontroll: kl 10.00- 10.30
Start:
kl 11:00
Startkontigent: NL-medlem/ Senior kr 200.Ikke medlem/Senior kr 250.-

Junior&Mini kr 150.Junior&Mini kr. 200,-

Overnatting: Det jobbes med å finne et område ikke så langt fra banen til evn.
telting/camping.
Påmelding innen søndag 20. mai til Ingar Abrahamsen.
E-mail: inab-arrows@live.no
Mobil: 45487025.
Alle påmeldinger vil bli bekreftet!
Det vil bli salg av drikke, baguetter, frukt og grillmat.
Banen ligger ca 15 min. fra den gamle Kjelstadbommen på E-18 i
Drammen.
Hvordan finne frem:
Kjør til Frogner kirke i Lier og fortsett på hovedveien opp ditt ca 1,5 km. I
et kryss hvor veien deler seg 90 grader til høyre og venstre ser du en rød
gammel bygning (låve/uthus). Parker i vegkanten før krysset. Gå til venstre
for den "røda rønna" og følg traktorveien som går der noen få hundre
meter. Du kommer da til en åpen fin plass omtalt som Finnebråten på
kartlinken. Her ligger startområdet vårt.
Kordinater til 3D banen:
WGS84: Bredde: 59 18’ 59” Lengde: 10
Kart: http://kart.gulesider.no/m/aauRj
UTM32: X: 577726,88 Y: 6576080,45

21’ 56”

Vi ønsker alle velkommen, til det vi håper blir en fin dag i spennende jaktterreng.
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Invitasjon til ”Buemakerseminar” 2012
på Ajer Ungdomskole på Hamar
27. og 28.oktober.
Program:
 Tema 1: ”Indianerbuer”. (Bjørnar Rønningen)
 Tema 2: ”Piler”.
 Tema 3: ”Komposittbuer”. (Ivar Malde)
 Tema 4: ”Skjerping av bueverktøy”. (Are Onstad)
 Foruten temaer blir det avsatt rikelig med tid til arbeid med egne
prosjekter og uhøytidlig bueprat.
Seminaravgift:
> NL-medlem : kr. 400,- > Ikke medlem: kr. 500,OBS: Lunsj begge dager er inkl. i seminaravgiften.
Påmeldingsfrist: Søndag 21.oktober.
Påmelding til: Ingar Abrahamsen
Mob.: 45487025.
E-post: inab-arrows@live.no
Overnatting: Hamar Vandrehjem v/Vikingskipet ligger ca. 10 min. med
bil fra skolen. (www.815mjosa.no)
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AKTIVITETSKALENDER 2012
En foreløpig oversikt over steder du kan treffe historiske
bueskyttere:
MÅNED:
April

DATO:
21.
22.

HVOR ?
Vinstra
Vinstra

HVA ?
Lengdeskyting
Jakt/3D

ARR./KONTAKT
Laugen BK
Laugen BK

28.

”Vårtreffen”

Viken Langbuelag

”Vårjakta”

Laugen BS

Mai

12-13.

Skuterud på
Nesodden
Vinstra

Juni

1-3.

Tønsberg MF

”Historisk Runde” -1

Bjørnar Rønningen er
kontakt:
bj-ronn@online.no

8-10.

Hamar MF

”Historisk Runde” -2

Kristen Brendhaugen er
kontakt:
kbrendha@bbnett.no

16-17.

Oslo MF

”Historisk Runde” -3

Juli

6-8.

Borre

Nordisk Vikingmarked

Borre Vikinglag

August

12-15.
25-26.

Bronseplassen
Maurenga
Vikinggård
Fredrikstad

Vikingmarked
NM-historisk ute

Agder Vikinglag
Norsk Langbuelag

”American Round”

Hamar
Moss

Buemakerseminar
”Historisk treff”
(Presisjon/hurtigskyt.)

Østfold Historiske
Bueskyttere
Norsk Langbuelag
Østfold Historiske
Bueskyttere

September
Oktober
November

27-28.

Desember
For oppdatering må du følge med på www.langbue.no
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Nytt fra Norsk Langbuelag
Arrangør av NM Historisk Utendørs 2013.
Norsk Langbuelag har fått en forespørsel fra noen medlemmer på Karmøy, om
muligheten for å arrangere et NM på Avaldsnes Vikinggård ved Haugesund.
Årsmøtet var positive til henvendelsen, men vedtok at NL også ønsket å gi
andre lag eller grupper mulighet til eventuelt å søke om NM 2013. Søkere må
kunne dokumentere at de har de nødvendige rammer for å kunne arrangere
presisjonsskyting og lengdeskyting, samt muligheter for overnatting og
lignende. Eventuelle spørsmål kan stilles til leder. NL ønsker å offentliggjøre
2013-arrangør under NM 2012 på Maurenga.
Søknadsfrist: 1.juli 2012.

NL - kontakter
Norsk Langbuelag ønsker best mulig kontakt med sine medlemmer, og får å få
til dette har vi startet arbeidet med å opprette NL-kontakter i våre fylker.
For at kontaktene skal kunne gjøre sin jobb er de avhengig av medlemmenes Epostadresser. Er du usikker på om NL har din e-postadresse, kan du sende en
mail til leder@langbue.no
NL-kontakten’s oppgaver:
- formidle aktiviteter relatert til historisk bueskyting til NL-medlemmer i sitt
fylke.
- Eks.: Buemakerkurs, historisk bueskyting på festivaler/markeder o.lign.
- Evn. motivere til historiske bueskyttermiljøer hvor trening, konkurranser og
buemaking kan finne sted.
Fylke:
Akershus (Folloregion)

NL-kontakt:
Håkon Rødfjell

Mob. /E-post:
91791776
hakon@harinter.net

Aust og Vest-Agder

Lars Hoen

Buskerud

Glenn Eriksen

Hedemark

Vibeke H. Larsen

90870709
laren99@gmail.com
93209103
geriksen@gmail.com
91663557
vibe-lar@online.no
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Oppland
Sogn og Fjordane
Telemark
Vestfold
Østfold

Kristen Brendhaugen 95818673
kbrendha@bbnett.no
Bjørnar Burdahl
48038118
bjornar.burdahl@gmail.com
Are Onstad
41297948
aonstad@broadpark.no
Bjørnar Rønningen
bj-ronn@online.no
Tom Erland
Henriksen

92461884
tehenriksen@gmail.com

Forfatterveiledning
Toxofil er en av langbuelagets viktigste informasjonskanaler, både når det gjelder hva som
skjer i laget, og for å spre kunnskapen som medlemmene har rundt temaet historisk
bueskyting.
Samtlige medlemmer har mulighet til å sende inn tekster og få dem på trykk. Her er en gylden
mulighet til å f.eks reklamere for lokale konkurranser, eller dele erfaringer. Hovedkravet til
tekstene man ønsker å få på trykk i bladet, er at de kan kobles til skyting med historisk pil og
bue.
Størrelsesmessig er det generelt ingen begrensninger. Det trenger ikke være mer enn tre
setninger om når og hvor et stevne skal avholdes, eller det kan være en lengre artikkel. Lengre
artikler bør man forsøke å begrense til omkring 1500 ord, eller omtrent fire-fem A5-sider,
men her er det også åpent for å gjøre unntak.
Bilder sier ofte mer enn mange ord, men det kan være lurt å kontrollere at bildene gir mening
selv om de krympes mye ned og omgjøres til svart/hvitt. Det er ikke alltid så viktig at
oppløsningen er høy, men bruk helst bilder med god kontrast. Gi beskjed dersom enkelte
bilder bør vises større enn andre, så tar redaktøren høyde for dette når artikkelen skal settes
inn i bladet.
Man bør etterstrebe et godt språk og god rettskriving. Den enkleste måten å kontrollere dette
på er å be en venn om å lese igjennom teksten før den leveres til redaktøren. Redaktøren
forbeholder seg retten til å korrekturlese og rette skrivefeil før bladet trykkes.
Vi tar gjerne også imot salgsannonser. Medlemmer får annonsere gratis i Toxofil. Annonser
med kommersielt innhold koster 200,- pr. halve side, og 400,- for en hel side. Ta kontakt med
redaktøren ved spørsmål eller for innsending av annonse.
Fristene for innsending vil variere, men det er ingen grunn til å utsette skrivingen. Vi gir ut
bladet fortløpende om vi har nok stoff. Ta gjerne kontakt med redaktøren for å høre når
teksten må være levert for å komme med i neste Toxofil.
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