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Lederen 

 
Et nytt Innendørs NM og Årsmøte er vel overstått. 
Jeg takker for fortsatt tillit som Norsk Langbuelags 
leder. Mange hadde tatt veien til vårt årsmøte i år, 
og det var hyggelig. Årsfesten (middagen) var også 
bra besøkt. 
 
Våren og sommeren ligger foran oss med mange 
fine utfordringer i form av NM 3D Jakt på Vinstra i 
mai og Utendørs NM på Vikinggården på Avaldsnes 
i august. NM 3D jakt går samme helgen som 
Laugens «Vårjakt», så her er det mulig å slå to fluer i et smekk. Dette blir 
garantert spennende. 
 
Styret har nå tatt tak i arbeidet med å få en ny og bedre nettside, samtidig som vi 
har vært nødt til å skaffe oss en ny nettadresse. Stian Green har vært arkitekten 
bak den nye siden vår, mens Håkon Rødfjell har vært til stor hjelp ved å sikre 
innholdet fra den gamle siden. Stor takk til begge dere begge for den jobben 
dere gjør og har gjordt. 
 
Toxofil er et av våre viktigste bindeledd til våre medlemmer. Vi ønsker at bladet 
skal bli så bra som mulig, men vi er avhengig av stoff. Er du en som kan bidra 
med en faglig eller historisk artikkel, så er dette veldig fint. Det kan selvsagt 
også være ting du har opplevd som bueskytter i løpet av sommeren. 
 
Nytt «Buemakerseminar» tar vi sikte på i oktober, men her har vi ikke spikret 
noen dato eller program ennå, men seminar blir det. 
 
Det er viktig at dere medlemmer følger med på langbue.no og bueforum.no for 
oppdattering av hva som skjer i laget. Aktivitetskalendere skal vi forsøke å 
holde oppdatert. 
 
Da vil jeg ønske alle medlemmer lykke til med både buebygging og bueskyting i 
tiden som ligger foran oss. 
 
Ingar Abrahamsen 
E-post: inab-arrows@live.no 
Mob.:  45 48 70 25 
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Avaldsnes 2013                         
Årets utendørs NM, 24 og 25 august 
 
 

Bukkøy Vikinggard 
Fra det eldste kongssetet til Harald Hårfagre ved Avaldsnes kirken er det ca 10 – 
15 minutter å gå til Bukkøy, hvor Vikinggarden ligger. Vikinggarden er bygd på 
grunnlag av arkeologiske funn gjort i Rogaland. 

Det er med stor ærbødighet vi har valgt å arrangere NM i Historisk Bueskyting 
2013 på Bukkøy, et sted som ligger midt i skipsleia for Nordvegen, stedet som 
har gitt navnet til Norge. 

 
Bukkøy – Langhuset 
 
Overnatting 
På Bukkøy vil det være muligheter for overnatting i både Rundhuset (tregulv) og 
Naustet (blanding av tregulv og steinheller). Begge med kun et stort felles rom 
og begrenset plass. Telt vil vel likevel være den mest anbefalte 
overnattingsformen.  
 
Mat 
Som på tidligere NM vil vi også her kunne tilby enkel frokost (smøremat) til en 
grei kostnad. 
Festmiddagen på lørdagskveld vil som vanlig være inkludert i 
påmeldingsavgiften. 
Det vil i tillegg være en enkel kiosk på stedet. Dette er ment som en ekstra 
service til publikum og selvfølgelig også deltagerne. 
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Rundhuset og Naustet 
 
Avstander og Parkering 
Parkeringen vil være ved Avaldsnes-kirken. Ute på Bukkøy vil all 
presisjonsskyting skje innen for en radius på 3-400 meter. Lengde- og Artilleri 
skytingen vil foregå på et jorde nær kirken. 
Skulle du få behov for en butikk er dette ca 1 km fra parkeringen ved kirken. 
Har noen behov for hotell finnes dette ca 10 min kjøring fra samme parkeringen. 
Parkeringen vil være gratis. 
Vi kan også tilby transport av utstyr med ATV fra parkeringen og ut til Bukkøy. 
 

 
Flyfoto med Bukkøy til høyre 
 
 

Konkurranseformene 
Historisk Runde, Langtholdskyting, Jaktsti og Artilleriskyting vil bli arrangert 
som før. Vi har denne gang også valgt å legge til Hurtig skyting blant formene 
innen presisjonsskyting med flest mulig piler i løpet av ½ minutt på 60 cm 
sirkulære blinker på 12 m avstand. 
I tillegg økes antall piler fra 3 til 6 i lengdeskytingen iht. vedtak på årsmøte. 
Årets buemaker, pilmaker og historisk skytter vil selvfølgelig bli kåret i år også. 
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Gjennomføringen vil være nokså lik NM 2012 med grupper på ca 20 skyttere 
som konkurrerer i fire konkurranseformer på lørdagen samt felles i to former på 
søndagen. 
 

 
Lengdeskytingsjordet sett mot nord en vakker vestlandsvinterdag med flatt lys… 
 
Verd å vite 
Årsmøtet til Langbuelaget har spesifisert kravene til bruk av Historisk drakt 
under NM. Bruk av drakt vil også passe fint inn blant omgivelsene med 
vikinggarden som basis. 
 
Under årets NM legges det opp til konkurranser som kan krev noen flere piler 
enn tidligere. Ha dette i minne når dere trener til hurtigskyting og lengdeskyting. 
Husk derfor å ta med nok piler til NM. Kanskje er det noen som klarer 11 piler 
på ½ minutt under hurtigskytingen… 
Planen er at vi åpner for påmelding i løpet av mai måned. Mer informasjon 
kommer på Langbuelagets internettsider. 
 
Åpent for publikum 
Stedet ligger godt til rette for at vi i større grad kan ta imot publikum under årets 
ute NM. Av flere grunner har vi derfor valgt å åpne for publikum som da kan gi 
oss en ekstra inntekt til et løft i arrangementet og for at vår interesse skal bli 
bedre kjent blant allmennheten.  
Vi vil pga. dette ha et stort fokus på sikkerhet under årets NM. 
En egen brosjyre for deltagere og publikum som viser sikre soner og hvor vi 
ønsker å lede publikum vil derfor være tilgjengelig ved ankomst.  
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Område for Lengde- og Artilleriskyting sett mot øst ”by summer” 
 
Samarbeid 

- Haugaland Bueskytterklubb 
o Bueskytterklubb med historisk avdeling – Kongsgården pilbågelag 

- Karmøy Vikingklubb 
o Bruker av vikinggården på Bukkøy med historisk vinkling 

- Karmøy Kulturopplevelser 
o Kommunalt selskap som drifter Avaldsnes Historiesenter (ved 

kirken) og Bukkøy. Driver kommersielt utleie. 

 
Linker 
http://vikinggarden.no/ 
http://www.visitnorway.com/no/Product/?pid=31277 
http://no.vikingkings.com/PortalDefault.aspx?portalID=115&activeTabID=753
&parentActiveTabID=750 
http://www.vikingklubben.no/ 
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Til deltakerne på NM i Historisk 
Bueskyting 24 og 25 august 2013                
 
 
Velkommen til årets historiske NM på Bukkøy Vikinggård.  
Her er noe informasjon om årets NM slik at dere kan forberede dere best mulig. 
 
Generelt Dere vil bli delt i grupper på ca 20 deltakere, minst en gruppe 

”hviler” og resten er i aksjon 
 
Hver gruppe vil ha to gruppeledere som har hovedansvaret for 
poengberegning/scorekort. 
 
Alle deltakerne vil få tildelt deltakernummer ved 
frammøte/registrering. 
 
ALLE PILER OG BUER SKAL MERKES MED 
DELTAGERNUMMERET.  Dette er for at registreringen av 
poeng skal bli effektiv og ta minst mulig tid. Lån av merkepenner 
og evt. klistrelapper fås ved registrering. 
 
HUSK Å TA MED NOK PILER. Minimum 15 piler bør man nok 
ha til presisjonsskytingen. Det er alltid noen som ryker eller blir 
borte og kanskje vil noen sette rekord ☺ på hurtigskyting. 
 
Norsk Langbuelag (NL) og Vikingklubben forventer at alle 
deltakere følger regler og henvisninger fra NL og eieren av 
Bukkøy Vikinggård. 

Stedet www.vikinggarden.no  
Reise/ 
veibeskrivelse 

Bukkøy ligger på Avaldsnes i Karmøy kommune.  
Bil:  
Fra øst kommer dere på E134 til Haugesund  
Fra sør og nord kommer dere fra R39 og inn på E134 til 
Haugesund. Derfra tar dere av og fortsetter sørover på R47 over 
Karmsund bru til Karmøy. Her fra tar dere til venstre i 2. 
rundkjøring og kjører til enden på veien hvor Avaldsnes kirke 
ligger. 
 
Ta kontakt hvis du har valgt andre reisemåter. 

Parkering All parkering skal skje på anvist/ merket område. 
Det er en parkering ved kirken som vi ikke skal bruke pga. at 
denne er i bruk til kirken begge dager. Herfra blir det arrangert 
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transport av utstyr. Dere selv må gå ca 10-15 min. på god gruset 
sti. 

Transport av  
utstyr 

Det blir arrangert transport av personlig utstyr, telt og annet 
fellesutstyr med ATV ut til Bukkøy. Ta kontakt ved parkeringen. 
 

Overnatting Det vil bli lagt til rette for en ”historisk leir” med 
viking/middelaldertelt samt en leir for andre telt. 
 
Vikinggården har også en hytte (Rundhuset) og et naust (Naustet)  
begge med tregulv hvor det er muligheter for overnatting. Her er 
det ikke sengeplasser og dere må ha med liggeunderlag/ feltseng. 
Overnatting på disse stedene må bestilles. Førstemann til mølla…. 
For de som er godt vant har vi selvsagt hotellet ved 
www.parkinnhotell.no/hotell-haugesund ca 3 km fra 
Vikinggården. 
 
NB  Alle som har med telt må ha et brannslokningsapparat 
med i teltet. 
 

Matservering Vi vil tilby salg av mat til frokost under NM-dagene. 
 Dette må bestilles på forhånd (i påmeldingsskjema). 
 

Festmiddag Vi vil på lørdagskvelden servere svinesteik m/ tilbehør. 
Skulle det være noen som kan og vil bidra med en form for 
underholdning er man hjertelig velkommen til det. 
 

NL- 
Regelverk 

www.norsklangbuelag.no/regler.html 
 

Historisk  
runde 

Vanlig ”Historisk Runde” over 30 piler. 
      -  Treff i ”stubben” (24x60 cm) gir 1 poeng. 
      -  Mini skyter på avstandene 6 – 9 – 12 – 15 – 18 meter. 
      -  Junior og senior skyter på 6 – 12 – 18 – 24 – 30 meter. 
      -  Det skytes tre piler på hver avstand og to runder. 
      -  Totalt kan man oppnå 30 poeng. 
      -  Scorekort føres av hoveddommer og gruppeledere i 
fellesskap. 

 
Hurtig-  
skyting 

Her skytes det flest mulig piler i blinken på 30 sekund med en 
avstand på 15 yard (13,7 m) og en sirkulær målskive på 50 cm. 
1 poeng for hvert treff. Det skytes to runder. Ta med nok piler ☺  
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Jaktløype Jaktløype med 10 målskiver (dyrefigurer) hvor man skyter en pil 
på hvert mål. 
 
Du får 3 poeng for hjerteskudd, 2 poeng for lungeskudd og 1 
poeng for kropp. 
Gruppen blir her delt inn i lag på 4-5 skyttere, som fører et felles 
scorekort. 

      - Er det tvil om treff er det flertallet som avgjør. 
      - Pilen skal stå i blinken for å få poeng. 
      - Junior og senior skyter fra hvit avstandspåle. 
      - Mini skyter fra rød avstandspåle. 
      - Skytteren skal stå bak avstandspålen. 
      - Totalt kan man oppnå 30 poeng. 

Når alle lagene har skutt ferdig leveres scorekort til 
gruppelederne. 
Publikum har mulighet for å se på skytingen under deler av 
løypen. 
 

Langthold-  
skyting 

Her skytes det mot to målskiver med en avstand på: 
- Ca 50 meter for senior/ herrer. 

            - Damer og Junior skyter på ca. 40 meter 
            - Mini skyter på ca. 30 meter. 
            - Det skytes 5 serier á 6 piler, hvor man skyter vekselvis 
fram og tilbake 

   på de to målene. 
            - Man får 1 poeng for hvert treff i målskiven. Pilen skal stå 
i skiven. 
            - Totalt kan man oppnå 30 poeng. 
            - Gruppelederne registrerer poeng på scorekort 
 

Artilleri-  
skyting 

Denne vil foregå på søndag etter vanlige NL-regler.  
Det skytes 1 x 6 piler. 
Det kåres vinner, men ingen norgesmester i denne grenen. 
 

Lengde-  
skyting 

Flightklasse: Uten spesielle krav til pil, men naturmaterialer. 
Standard Pil: Krigspil med krav til vekt, spiss, fjær og skaftlengde. 
(se NL- regler). 
Det skytes 2 x 6 piler (endring i forhold til regelverk), hvor 
lengste skudd registreres. Registreringspinne med deltakernummer 
plasseres etter hver omgang (blir stående ved lengste skudd totalt i 
omgangene) 
Lengste målte skudd kåres til Norgesmester 2013. 
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Buemaker- 
konkurranse 

NM samler mange av Norges beste buemakere, men her har alle 
muligheten til å komme og delta med en bue de har laget selv. 
Man kan delta med inntil 5 buer i hver klasse.  
Heltre-klassen hvor buen skal være laget ut av et helt stykke tre. 
Laminat-klassen – hvor buen kan lamineres av flere lag tre, alt 
etter utseende, egenskaper og design. 
Deltakere kan gi 3-2-1 poeng til de buene de liker best. Publikum 
kan gi 1 poeng. Vinner er buen med flest poeng.  
Vi oppfordrer buemakerne til å lage et kort med opplysninger om 
benyttet treslag og eventuelt om de har historisk tilknytning. 
 

Pilmaker- 
konkurranse 

I denne konkurransen har vi bare en klasse. Du må ha laget pilen 
selv. Hver pilmaker kan stille med inntil 3 piler. 
Poenggivningen er lik som i buemakerkonkurransen. 
Vi oppfordrer pilmakerne til å lage et kort med opplysninger om 
treslag, fjær og spiss samt om de eventuelt har historisk 
tilknytning. 
 

Premiering Norgesmesterene for hver enkelt øvelse blir premiert i herrer, 
damer og junior. 
 I ”Mini”-klassen blir alle premiert med hver sin premie 
(deltakerpremie). 
 

Årets 
Norgesmester 
i Presisjons- 
skyting 
 

Norgesmester i presisjon er den som får flest poeng sammenlagt 
etter fire øvelser. 
NB: Ingen finaleskyting. 
Eventuell poenglikhet i sammenlagt konkurransen vil bli avgjort 
med en form for ”Duell-skyting” for å kåre Norgesmesteren. 
Vandreplakett blir tildelt vinneren av historisk runde. 
 

Bekledning/ 
Årets 
Historiske 
bueskytter 

Langbuelagets regler for bekledning er gjeldende. 
Under NM blir det en jury som vil observere og velge ut den de 
mener er den mest historiske bueskytter. 
Stikkord er: Bekledning og bue- utstyr i samsvar med den 
tidsepoken han/ hun representerer. 

Alkohol Det er ikke muligheter for kjøp av alkohol på vikinggården. Det er 
ikke lov å nyte alkohol under konkurransen. 
Bueskyting er idrett også i vikingtid, og deltakere som stiller 
synlig påvirket vil bli nektet deltakelse i konkurransene.  
Vi håper alle vil respektere dette. 
 

Søppel Vi er gjester på gården og vi forventer selvsagt at all søppel 
havner der den hører hjemme og at vi rydder opp etter endt NM. 
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Betaling/ 
Påmelding 

Påmelding må skje pr. skjema, som man finner her: 
www.bueskytter.no/pamelding 
 
Kontonummeret for innbetaling av stevneavgift er: 3543 14 38184 
HUSK MERK INNBETALINGEN DIN MED NAVN. 
 
Priser før 30.06.2013 for medlem i Langbuelaget og Karmøy 
Vikingklubb er: Senior: Kr 400,- 
Junior/ mini: kr 300,- 
 
Ikke medlemmer: Kr 500,- 
Junior/ mini: kr 400,- 
Dette forutsetter betaling til konto ved påmelding. 
 
Priser etter 30.06.2013 for medlem i Langbuelaget og Karmøy 
Vikingklubb er: Senior: Kr 500,- 
Junior/ mini: kr 400,- 
 
Ikke medlemmer: Kr 600,- 
Junior/ mini: kr 500,- 
Dette forutsetter også betaling til konto ved påmelding. 
 
Påmelding og betaling etter 10. august: kr 800,- 
 

Kontakt- 
personer 

E-post: historiskhaugaland@gmail.com eller 
Jan Egil Nes mob.: 996 43 729 etter kl 17.00 
 

 
Snakkes på Bukkøy ☺ 
 VELKOMMEN ALLE SAMMEN! 
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Buemakerprofilen 
Av Ingar Abrahamsen 
 
                                                                                      
Bjørnar Rønningen er årets 
første buemakerprofil. Han er 
1952-modell og holder til i 
Melsomvik i Vestfold. Til 
daglig er han spesialpedagog 
med sløyd som sitt favorittfag. 
 
Bjørnar er ingen veteran i 
buemakerfaget, men har alltid 
likt å jobbe med tre. Da han 
fikk kontakt med Daniel 
Taralrud for ca. 3 år siden, ble 
det buemakerkurs for ham og fire andre. Etter det har snøballen bare begynt å 
rulle og buer og piler i alle varianter har kommet fra mannens hender. 
 
Ofte ser vi ham på Tønsberg Middelalderfestival, hvor han viser pil- og 
buemaking for de som er interessert. 
 
      -    Hvilke typer buer liker du å lage, Bjørnar?   
      -   Jeg lager vel det meste, men liker best å lage «replica-buer». Indianer- 
          buer fra prærieindianerene er en favoritt, hvor man backer buene med 
 sener, men også steinalderbuer er fascinerende å jobbe med. 

- Hvilken tresort har du som din favoritt? 

Her må jeg si at alm har imponert meg. Jeg tror jeg fremdeles har til gode 

å knekke en almebue. Hicory er også et treslag jeg liker godt. 

- Hva med piler? 

- Ofte lager jeg replicapiler og forsøker å få tak i riktige materialer, men 

det er ikke alltid lett. Til vanlige brukspiler benytter jeg som oftest furu 

eller ceder. «Standard-piler» med horninnlegg lager jeg også en del av, 

og da ofte i bjørk eller ask. Poppel har jeg også prøvd med godt resultat. 

- Hva benytter du til overflatebehandling til buene og pilene? 

- Ofte farger jeg buene med narvsverte, før jeg setter dem inn med 

Finishing Oil. Ofte blir det 6-7 lag før jeg er fornøyd. Pilene får samme 

behandling. 

Jeg har også benyttet en del shellac på buene og pilene mine. 

- Hva er ditt viktigste hjelpemiddel? 
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- Hovrasp syntes jeg er et glimrende verktøy, men som de fleste andre må 

jeg jo ha med både høvel, drakniv og ikke minst zikling. 

- Hva med fremtidige prosjekter? 

- Jeg har veldig lyst til å gi meg i kast med en indiansk hornbue, som kun 

består av horn og sener. Problemet er å få tak i riktige råvarer. Disse 

buene ble vistnok laget av horn fra fjellsauen langt oppe i Rocky 

Mountains, men man får vel bare bruke en annen type egnet horn. 

- Andre ting du vil trekke fram, Bjørnar? 

- Tja, bueskyting og konkurranse er ikke så viktig for meg, men jeg er 

veldig opptatt av at det jeg lager skal se bra ut. Skytingen er ikke det 

viktigste for meg. 

Da er det bare å besøke Tønsberg Middelaldertfestival i juni og ta en prat 
med Bjørnar. Du finner ham helt sikkert der pil og bue er i fokus. 
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Tilbakeblikk - Lengdeskyting i NM 
Av Ingar Abrahamsen 
 

 
Norsk Langbuelag avholdt sitt først 
Norgesmesterskap i Historisk 
bueskyting i 2001 ved Mønevann. 
Foruten presisjonsskyting var også 
lengdeskyting en av to disipliner. 
Kunnskapen innen lengdeskyting med 
hensyn til utstyr var nok svært 
begrenset på den tiden for de fleste. 
  
Sigmund Skeie hadde nok forsket litt 
rundt temaet, da han slo til med 200 meter, og ble NL,s første Norgesmester i 
lengdeskyting for herrer. I dameklassen ble Vicky Bjerkestrand Norgesmester 
med 142 meter, men damene skal vi vie tid til ved en senere anledning. 
 
I årene som fulgte skulle Are Onstad bli ganske enerådene med sine kraftige 
buer. Beste resultat i perioden var 250 meter i 2003. Fra 2002 - 2005 var det 
ingen som kunne vippe kraftkaren ned fra NM-tronen. 
 

Under NM på Stiklestad i 2006 ble Are’s 
seiersrekke brutt av en trønder ved navn Nils 
Torske, som slo til med 273 meter.  
 
Det var nå tydelig at det hadde begynt å 
utvikle seg et mer spesialisert utstyr for denne 
typen skyting med hensyn til piler og buer. 
Noen i lengdeskytingsmiljøet hadde nok lange 
lengder i  kikkerten. 
 
Allerede to år senere i 2008 på Hamar skulle 
den magiske grensa på 300 meter bli brutt, da 
Nils Torske dro til med et skudd på hele 325 
meter. For den bedriften fikk han sin egen 
bauta fra NL på Follo Museum ved Drøbak. 
 
Det var nå stadig flere som hadde begynt å 
dyrke lengdeskyting, og nye navn meldte seg 
på i kampen om de store lengder. 
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Ivar Malde var en av dem, 
og etter å ha blitt 
Norgesmester i 2007 med en 
lengde på 207 meter, dro han 
skikkelig til i NM på Follo 
Museum i 2009, med 346 
meter. På et senere 
lengdestevne satte han 
norgesrekord med 370 meter. 
 
Bjørnar Burdahl er også en 
av de nye 
lengdeentusiastene, og har de 

tre siste NM kunnet smykke seg med tittelen Norgesmester. I 2010 på 
Jørundgard, ble det 287 meter. Under NM på Hordamuseet i 2011 ble det svært 
beskjedne lengder, da regn og vind gav svært ufyselige forhold for 
lengdekonkurransen. Under siste NM på 
Maurenga Vikinggard ble det god lengde 
like under 300 meter, med 293 meter. 
 
 
«Standard-pil» - den nye krigspilklassen 

 
I 2010 ble lengdeskytingen utvidet med en 
ny klasse i NM-sammenheng. NL hadde 
vedtatt å opprette en «Krigspil-klasse», eller 
mer presist «Standard-pil», i tillegg til den 
allerede etablerte «flight-klassen». 
 
Are Onstad våknet igjen til liv og ble NL’s 
første Norgesmester i denne klassen med et 
skudd på 212 meter. En annen 
krigspilentusiast – Daniel Taralrud vant året 
etter i Bergen under særdeles vanskelige 
forhold med lengden 193 meter. Under NM 
på Maurenga i 2012 tok igjen Daniel 
Norgesmestertittelen med et skudd på 222 meter. 
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Norgesmestere i lengdeskyting for herrer 2001-2012: 
  
År: Arr.sted: 

 
Norgesmester: Klubb/lag: Lengde: 

2001 Mønevann Sigmund Skeie     200 meter 
2002 Oslo Are Onstad     170 meter 
2003 Maurenga VG Are Onstad     250 meter 
2004 Maurenga VG Are Onstad     230 meter 
2005 Follo Museum Are Onstad     239 meter 
2006 Stiklestad Nils Torske Nidaros Handbuelag    273 meter 
2007 Kaupang Ivar Malde Vest Agder    207 meter 
2008 Hamar Nils Torske Nidaros Handbuelag    325 meter 
2009 Follo Museum Ivar Malde Vest Agder    346 meter 
2010 Jørundgard Bjørnar Burdahl Gaular Pildragarlag    287 meter 
2011 Hordamuseet Bjørnar Burdahl Gaular Pildragarlag    255 meter 
2012 Maurenga VG Bjørnar Burdahl Gaular Pildragarlag    293 meter 
 
Norgesmestere i lengdeskyting/ «StandardPil» 2010-2012: 
 

År: 
 

Arr.sted: Norgesmester: Klubb/lag: Lengde: 

2010 Jørundgard Are Onstad NL/Telemark    212 meter 
2011 Hordamuseet Daniel Taralrud MF Hedemark    193 meter 
2012 Maurenga VG Daniel Taralrud MF Hedemark    222 meter 
 
Dette var en lite tilbakeblikk på herrenes lengdeskyting i NM-historien. I neste 
Toxofil vil vi se litt på hva damene og juniorene har utrettet på langholdfronten. 
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Lengdeskyting i NL 
Av Bjørnar Burdal 
 
Det foregår nå en diskusjon i lengdeskytingsmiljøet om en endring av reglene.  
Målet er å få flere til å delta i lengdeskytingen ved å gjøre det mer interessant for 
alle. Det foreslås å opprette vektklasser for buene, slik at man kan hevde seg 
uten å måtte ha en kraftig bue. Man kan i så fall stille i enten 35-pund, 50-pund 
eller fri vektklasse. Dette er vanlig i bl.a. USA, og det registreres rekorder i hver 
klasse. Samtidig har det også vært foreslått å droppe dame/herre og 
juniorklassene, siden disse nå kan konkurrere på lik linje uavhengig av alder og 
kjønn. Buene må kontrollmåles og merkes, sammen med pilene, og detaljene 
omkring dette diskuteres også. Vi anbefaler at alle som er interesserte følger 
med på bueforum.no under "lengdeskyting".  Endringer i regelverket må 
selvsagt tas opp på årsmøtet, men det er mulig vi får en prøveordning allerede på 
årets ute-NM på Bukkøy på Karmøy. I så fall er det greit at flest mulig er 
forberedt på dette, slik at skyttere og buemakere har tid til å gjøre klart passende 
utstyr til lengdeskytingen.   
 
Hilsen Bjørnar Burdahl 
Gaular Pildragarlag 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
  

En kort innføring i historisk påkledning 
Av Are Onstad og Vibeke Hanvold Larsen 
 
Flere konkurranser i historisk bueskyting foregår i historiske omgivelser. Ofte er 
det da et krav om å stille i en historisk påkledning. Når konkurranser blir avholdt 
på slike steder kan du bli nektet deltakelse uten en historisk drakt. Dette gjelder 
spesielt NM utendørs og konkurranser på middelalder-/vikingfestivaler. 
 
Det å skaffe seg en historisk påkledning krever litt egeninnsats. Den må enten 
lages, lånes, leies eller kjøpes. For at noe skal kalles en historisk påkledning må 
man over et visst nivå. Meningen med denne innføringen er at du skal skjønne 
hvor lista ligger for å kunne være sikker på å få delta på en historisk 
buekonkurranse med krav til historisk påkledning. Sliter du med å lage deg en, 
kan du eventuelt ta kontakt med en lokal middelalder-/vikingtidsgruppe. 
 
Vi anbefaler å velge en påkledning som vil bli godkjent som tidlig middelalder 
og vikingtid. Dette vil være et greit valg som gir deg størst valgmulighet når det 
kommer til deltagelse i bueskytter konkurranser på historisk grunn. I tillegg er 
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dette en tidsperiode som ikke har spesielt krevende tilpasning og søm. Disse 
draktene er enkle å sy. 
 
Det finnes få konkrete kilder som forteller oss eksakt hvordan klærne så ut i 
vikingtid. Vi har noe mer å gå etter når det kommer til bekledning i 
middelalderen. Derfor blir det noen antagelser, men det finnes en del ting vi med 
sikkerhet kan si at IKKE fantes.  
 
Fottøy: 
Velg: Vrangsydde sko. Alternativt nøytrale sko. Ensfarget brune/svarte og helst i 
skinn. Militærstøvler kan gå.  
Ikke velg: Crocs, joggesko, sportssandaler eller lignende 
Bokanbefaling: Skoboken. Dette er en enkel liten bok med mønstre til noen sko 
fra denne perioden.  
 
Benklær:  
Velg: Hoser eller trange bukser til middelalder, løsere til vikingtid. Ull eller lin. 
Har man en lang kjole, står man friere med tanke på bekledning på bena, men 
hold det nøytralt. 
Ikke velg: Joggebukser, shorts, jeans, vind-/regnbukser eller bukser med 
lårlommer. 
 
Overkropp: 
Velg: kjortel eller kjole i ull/lin. Se nedenfor for mer informasjon.  
Ha gjerne et belte i livet. Det var gjerne smalt og langt.  
Ikke velg: Strikket genser, jakke, synlige bukseseler, bunadsskjorte eller 
lignende 
 
Hodeplagg: 
Velg; Nålebundet lue, filtlue, kveiv og/eller hette 
Ikke velg: Caps, skyggelue, strikket lue eller pannebånd. 
 
Farger: 
Velg: Farger som naturlig forekommer i naturen. Se Wikipedia – plantefarging 
for fargeeksempler. I tillegg kan man bruke stoff med sauens naturlige farger, 
naturhvit, brun og grå. 
Ikke velg: Knall farger. Enkelte farger, som purpur, var forbeholdt kirken/adel.  
 
Følger du ovenstående vet du hvor lista ligger. Sikt gjerne høyere enn 
minstemålet, men bruk ikke Hollywood som inspirasjonskilde. Ta heller en kikk 
på www.1308.no – artikler – draktkompendium for tidlig middelalder og 
mønster på kjortel og kjole. Eller www.bueforum.no – historisk gjenskaping – 
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tilbehør og drakt for informasjon om bl.a. drakt i yngre og eldre jernalder 
(vikingtid) 
 
 
Eksempler på utforming av kjortel/kjole:  

 
 
Tips til hvordan stoff kan klippes: 
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Inne-NM 2013 – Moss 
Av Vibeke Hanvold Larsen 
  
Årets innendørs 
NM gikk tradisjon 
tro av stablen i 
Moss første helgen 
i Mars. Det var 38 
herrer, 10 damer, 2 
juniorer og 4 
minier som stilte 
på standplass 
denne lørdagen. 
Miniene var 
samlet til venstre i 
feltet og de 
innbyrdes duellene 
ble raskt hørbare. 
Det var en fryd å stå i nærheten av de og se den ene pila etter den andre treffe 
blinken, til både to-poengere og tre-poengere. Gutta selv var super kritiske og 
det var ikke noe mindre enn tre-poengere som ga godkjent i deres bok.  
 
Det var flere dueller langs skytelinja, noen kjempet om bunnplasseringen, noen 
om å vinne over kompisene og for å beholde æren, og sist men ikke minst den 
jeve førsteplassen. Etter endt skyting trakk tellekorpset seg tilbake i stillhet og 
fikk oversikten over dagens resultater. Den største prestasjonen må vi vel tilegne 
Fredrik Sandem-Jensen, en av miniene, som med sine 131 poeng hadde skutt seg 
til en 8.plass totalt, uavhengig av klasser!! Blant herrene var det Ulf Hansen som 

gikk av med seieren, 
med 151 poeng. I 
dameklassen var det 
tre mulige vinnere 
etter siste 
sekunderingsrunde 
og det var Tone 
Gundhus som 
beholdt roen og fikk 
inn nok fulltreffere 
til å ta med seieren 
hjem med 112 
poeng. Vinneren i 
juniorklassen ble 
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Jonas Essiah med 92 poeng. 
All ære til vinnerene og vi 
gleder oss til konkurransene 
som kommer senere i år. Med 
denne starten på året bør det 
bli en spennende og morsom 
fortsettelse. 
  
Etter skyting og 
premieutdeling ble det avholdt 
årsmøte i Norsk Langbuelag, 
se referat. 

  
Nytt av året avholdt vi årsfest etter endt skyting og årsmøte. Kari Marie Helland 
disket opp med herlig middelaldermat. Med litt godt i glasset og historier rundt 
bordet ble det en god stemning og liv godt utover kvelden og natta.  
  
Takk for en hyggelig helg alle sammen, håper vi sees igjen til ny dyst neste år.  
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Steinalderens pilespisser 
Tekst : Gerd Jørgensen 
Illustrasjoner - se fotnote. 
 
Buen er et av menneskehetens eldste våpen, men ingen ved med sikkerhet hvor 
gammel den er. Det finns ikke bevis for at buer og pile eksisterte under istiden, 
en tid da jegerne nedlagde både reinsdyr, moskus og mammut. Enkelte av de 
eldste hulemalerier og helleristninger viser spyd der ser ut til å ha styrefjær, og 
enkelte arkeologiske gjenstander kan se ut som pilespisser - men maleriene kan 
forestille kastepile eller spyd til kastetræet, og spissene hører sannsynligvis til de 
samme. 
 
Fra tidelig postglacialtid finnes 
et dansk funn av skjelettet av en 
urokse såret med to piler 
(ved nr. 7. og 9. ribbein). 
Skjelettet blev funnet i en myr 
ved Vig i Odsherred og var så 
godt som komplett. Restene av 
flintspissene satt ennå i 
skjelettknoklene. Det ene såret 
var nytt, og sannsynligvis har 
dyret søkt ut i vannet for å 
slippe vekk fra sine forfølgere, 
men har druknet og gått til 
bunns. 
 
Kastetræet, kaldt atlatl av inka/maya indianerne og woomera av de australske 
aboriginees, er et våpen der blev oppfunnet lenge før buen, og som var effektivt 
nok til jakt på så store dyr som mamutten. Selv i dag bliver dette våpen brukt av 
enkelte eskimoer i Alaska og på Grønland og urinvånere i Australia og Mexico. 
Bruken av kastetræet var en forbedring av spydets rekkevidde, men drivkraften 
kom fortsatt direkte fra jegerensarm. Dermed var kastepilens hastighet og 
rekkevidde avhengig av hvor fort jegeren bevegede armen.  
 

Mange av de eldste hulemalerier som 
avbilder jaktsituasjoner hvor pil og 
bue blir brukt som våpen finnes i Spania. 
Her et maleri av jakt på steinbukk eller ibex fra 
Valltorta slukten. Datering usikker 
 
Buen avviker fra alle andre primitive våpen 
ved dens evne til å lagre den energi, der 
tilføres av bueskyttens armmuskler. Når 
bueskytten slipper strengen, vil denne 
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energi bli over overført til pilen, som dermed kastes med en mye høyere 
hastighet, end armen noen gang vil kunne gi. For jegeren var buen med dens 
lette pile, høye hastighet, flatere pilbane og lengre rekkevidde en stor fordel. I 
tillegg kunne han skyte fra mindre skjulesteder enn tidligere, og transportere 
langt flere pile end kastespyd. 
 
Funn av små prosjektilspisser i den østlige delen av Spania indikere at pil og bue 
blev anvendt sør for Pyreneene for cirka 21.000 år siden. Noen arkeologer 
hevder at buen er enda eldre enn dette og tidsfester buens opprinnelse til for 
cirka 50.000 år siden. Det finnes imidlertid ingen konkrete og helt sikre beviser 
for dette. Hva som stemmer er en diskusjon best overlatt til de fagkyndige, og 
her skal vi bare ta for oss noe av det vi veit om steinalderens pilespisser.  
 
For cirka 10.000 år siden mistet buejegere buer og pile som er bakgrunnen for 
de eldste kjente funn i Nordvesteuropa – dette var i Stellmoor utenfor Hamburg i 
Nord Tyskland. Om dette var buer eller andre redskaper er en diskusjon mange 
forskere ennå ikke er enige om, og dessverre vil vi kanskje aldri få svar på dette, 
da fragmentene gikk tapt i en brann under den Andre Verdenskrig. Imidlertid 
har vi andre funn (pilespisser av flint) som viser at pil og bue var i bruk som 
jaktvåpen allerede under Hamburgkulturen (cirka 13.000 – 12.000 f.Kr.) i både 
Nederland og i Jylland og på Lolland i Danmark. 

 
Skjelettet av en av uroksene fra Vig 
i Odsherred, Danmark (funnet i 
1984). Tegningen viser hvordan 
skjelettet lå da det blev funnet. De 
nummererte strekene viser til 
plasseringen av flintspissene 
i skjelettet. 
 
 
 
 

 
 
Til venstre : Noen av flintspissene som 
blev funnet i skjelettet. Totalt blev det 
funnet 12 små mikrolitter : ni lancetter 
og tre trekanter av flint. Den skarpe 
flinten har vært limt fast til pileskaftet. 
Pilene hadde nesten alle truffet bakkkroppen 
av oksen, der sannsynligvis 
har blitt beskutt under flukten. 
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Hvorfor flintspisser ? 
De eldste spisser vi kjenner til er alle av stein som flint, kvartsitt og skifer. 
Imidlertid finnes også bluntspisser skåret direkte i pileskaftet blant de eldste 
funn (blant annet Holmegaard Mose i Danmark). Fra etnologer og eldre 
beretninger kjenner vi til at spisser av tre har vært brukt av naturfolk langt frem i 
tid. Det samme gjelder for våre steinalderforfedre, og vi må anta at de første 
pilene ikke hadde annen form for spiss end en varmeherdet ende av skaftet. Hvis 
disse spisser virker på mindre vilt, hvorfor begynte man da å forsyne pilene med 
skarpe spisser av stein og bein? Svaret er selvfølgelig at større vilt krever et 
større sår på grunn av større vekt og blodmengde. Jegerne må hurtig ha funnet ut 
at det er avgjørende at spissen trenger langt inn i brystkassa, så at viltet hurtig 
mister bevisstheten og dør av indre blødninger eller lungekollaps. Med andre ord 
: det er avgjørende, at det sår, som spissen skjærer, er stort nok, hvis man skal 

kunne nedlegge storvilt 
med pil og bue på en 
effektiv måte.  
 
Av flintflekker (ytterst til 
venstre) fremstilles 
skjevspisser og tværspisser. 
Metoden for fremstilling av 
spissene fremgår av 
tegningen. Flekker fra en 
flintkjerne 
(bearbeidet flintstein) var et 
viktig råmateriale til 
produksjon av mange 
forskjellige 
skjærende redskaper. 
Flintflekkene kan ha 
ekstremt skarpe egger. 
 
Varmeherdet trespisser 
var ikke skarpe, gav stor 

friksjonsmotstand og hadde minimal gjennomtrengningsevne ved treff i større 
vilt. Glatte og slanke beinspisser trengte lengere inn, men skaftets friksjon var 
stadig et problem. Problemet blev løst ved å forsyne spissen med et skjærende 
steinblad der var så bredt, at skaftet blev skåret fri for friksjon. Et eksempel på 
dette er funnet av en pil fra Löshult i Skåne, Sverige. Her har pilmakeren limt 
små mikroliter (små avslag) på spissen og i skaftets lengde – tilsvarende 
pilspisser kjennes fra Holmegaard Mose i Danmark og teknologien har vært 
kjent i 30.000 – 40.000 år og er påvist blant annet i Lascaux-hulen i Frankrige 
(ca. 18.000 f.Kr.).  
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Uten å gå inn på for detaljerte beskrivelser av utviklingen av flintspissene 
gjennom de forskjellige kulturer opp gjennom historien, skal vi se litt nøyere på 
enkelte av fortidens spisser. Fra modellen beskrevet fra Löshult utviklede 
pilespissen seg videre til å bli rene ferdigproduserte spisser festet direkte i 
pileskaftets ende, fremfor en kombinasjon av skaft og løse steinbiter limt 
sammen. Flintteknologien utviklede seg til sitt nøyeste nivå i dolktiden (ca. 
2.400 – 1.800 f.Kr.), og det er fra denne epoken at vi finner de fineste og mest 
forseggjorte spisser. 

 
Ikke bare flintspisser blev brukt. 
Hodeskallen 
over stammer fra en cirka 40 år 
gammel 
mann. Han var truffet av to 
piler; en var gått 
tvers gjennom brystbeinet (se 
illustrasjon under) 
og har uten tvil vært drepende. 
Den andre pilen 
hadde truffet ansiktet skrått 
ovenfra og gått 
gjennom nesen og inn i 
munnhulen. Begge pilene 
hadde kraftige beinspisser, den 
ene rund og 
den andre firkantet. 
 
Jakt og krig 
Vi skal her kort konsentrere 
oss om et par av de mer 
detaljerte funn som forteller 

om enkelthendelser under jakt og i krig. Fra tidelig postglacialtid finnes et dansk 
funn av skjelettet av en urokse såret med to piler (ved nr. 7. og 9. ribbein). 
Skjelettet blev funnet i en myr ved Vig i Odsherred og var så godt som komplett. 
Restene av flintspissene satt ennå i skjelettknoklene. Det ene såret var nytt, og 
sannsynligvis har dyret søkt ut i vannet for å slippe vekk fra sine forfølgere, men 
har druknet og gått til bunns.  
 
I 1984 fant man et nytt urokseskjelett i Odsherred, denne gang nær Prejlerup. 
Også dette dyret, en gammel tyr, var druknet under flukt fra jegerne. Mellom 
knoklene av dyrets bakkropp lå stumper av minst 12 små mikrolitter - ni 
lancetter og tre trekanter.  
 
Det er fristende å forestille seg grubekeramikene  
(2.300 – 2000 f.Kr) i Danmark, med skinnbåter  

Fotnote : Illustrasjonene er, der 
ikke annet er nevnt, hentet fra bøkene 
”Flint fra Danmarks oldtid” av Peter 
Vang Petersen, 1993 og ”Danmarks 
Oldtid - bind I” av Johannes 
Brøndsted, 1957. 
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og sterke buer, som steinaldervikinger på tokt og i krig for å skaffe seg skinn og 
flint. Lar man fantasien vandre litt lengre kan man visuelt forestille seg 
steinalderens krigere i kamp, og vi har arkeologiske beviser for drapene på minst 
to danske steinaldermenn ; i nærheten av Hobro på Jylland fant man i en 
steinaldergrav en kraftig grubekeramisk pilspiss. Spissen lå på en sådan måte i 
graven at den uten tvil har sittet dypt i den dødes kropp da han blev gravlagt. 
Det andre drapet er langt mer dramatisk: i Porsmose fant mani 1946 kraniet og 
skjelettdelene fra en 35 - 40 år gammel mann. Han var truffet av to piler; en var 
gått tvers gjennom brystbeinet og har uten tvil vært drepende. Den andre pilen 
hadde truffet ansiktet skrått ovenfra og gått gjennom nesen og inn i munnhulen. 
Begge pilene hadde kraftige beinspisser, den ene rund og den andre firkantet. 
Designet på spissene ligger nært opp til grupekeramikenes tresidet flintspisser, 
og tidsmessigt (pollenanalyse) har drapene foregått i omtrent samme tidsepoke 
som grubekeramikeres krigstokter. I dette tilfellet har kanskje drapsmannen 
ventet på sitt offer høyt oppe i et tre (i den første treestand ?), eller den drepte 
mannen har nærmet seg skytteren kraftig fremoverbøyd. Under alle 
omstendigheter blev liket etterlatt i et lite vann, hvor det drev omkring inntil det 
sank. 
 
Oldtidskulturer og deres karakteristiske pilespisser 
Danmark er et av de rikeste land når det gjelder arkeologiske funn fra oldtiden, 
og det er naturlig å ta utgangspunkt i den danske klassifisering av 
oldtidskulturene, når vi skal 
beskrive en felles nordisk 
kulturutvikling i 
steinalderen. Norge to 
egenartede kulturgrupper 
som er kjent unner Fosna- 
og Komsakulturene. 
Fosnakulturen er kjent i den 
sørlige delen av landet og 
langs kysten opp til 
Nordland. Komsakulturen er 
bare kjent fra Finnmark. 
 
Reinjegerkultur – ca. 12.500 – 8.900 f.Kr. (tundratid). 
De første sikre spor etter mennesker i Skandinavia stammer fra det vi kan gi 
fellesbetegnelsen reinjegerkultur, der omfatter Hamburg-, Federmesser, 
Bromme- og Ahrensburgkulturene. Hamburgkulturen er den eldste av disse, og 
er kjent fra tallrike funn i nærheten av Hamburg i dagens Tyskland. 
Hamburgkulturen kjennes fra et meget stort område, fra Polen over 
Nordtyskland, Holland, Belgia og det nordlige Frankrige. Såkalte kjervspisser 
og haveltespisser stammer fra denne perioden. Federmesserkulturen 
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kjennetegnes også av sin egen 
spisstype, og Brommekulturen 
kjennetegnes ved de kraftige 
”Lyngbyspisser”. Disse spiser 
synes umiddelbart uegnet til  
pilespisser, men skyteforsøk har 
vist at det ikke er noe problem å 
bruke dem på en pil, og at de 
har vært effektive nok til elg 
som var brommefolkenes 
viktigste vilt. 

 
Maglemosekultur – ca. 
8.900 – 6.400 f.Kr. 
(fastlandstid / tidlig 
atlantisk tid) 
I maglemosetid blev det 
varmere og skogsviltet blev 
viktigere end tundraens 
reinsdyr. Maglemosefolkene 
fremstillet sine pilespisser 
av små mikrolitter (små 
flintfliser). Forandringer i 
flekketeknikk og 
mikrolittenes utformning 
danner grunnlag for å dele 
maglemosekulturen opp i 
seks faser. Den eldste del  
(fase 0, 1 og 2) karakteriseres av lansettmikrolitter og uregulære flekker. Yngre 
maglemosekulture (fasene 3, 4 og 5) karakteriseres av slanke trekantmikrolitter 
og regulære flekker. 
 
Kongemosekulture – ca. 6.400 – 5.400 f.Kr. 
(atlantisk tid) 
De fleste av kongemosekulturens boplasser lå ved kysten. Havet trengte lengere 
og lengere inn over landet og elg, bjørn og urokse forsvant gradvis fra landet. 
Hjort, rådyr og villsvin blev jegernes viktigste vilt. Til jakten anvendte de 
trapés eller rombe formet pilespisser laget av brede flintflekker. Mikrolitter 
brukes bare til skjerper i flinteggspisser og dolke av bein. Kongemosekulturen 
kjennes bare fra Skåne i Sverige og Danmark, men trapés og rombe formet 
pilespisser kan finnes hos samtidige jegergrupper helt ned til 
den Middelhavet i Frankrige. 
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Ertebøllekultur – ca. 5.400 
– 3.900 f.Kr. (atlantisk tid) 
Talrike boplasser fra 
Ertebøllekulturen finnes over 
store dele av det sørlige 
Skandinavia og Tysklands 
Østersjøkyst. Jegerne 
konsentrerte seg fortsatt om 
samme vilt som i 
Kongemosekulturen, men i 
tillegg begynte fiskeriet å få 
større betydning. Pilspissene 
var av skjevspisstypen, men 

         etter hvert blev spissene mer 
         retteggede og symetriske.  
 
Eldre / Yngre Traktbegerkultur – ca. 3.900 – 2.800 f.Kr (subboreal tid) 
Steinalderjegerne begynte i siste del av Ertebølletiden og begynnelsen av Eldre 
Traktbegertid å dyrke jorden og bli bønder. På de gamle fangstboplasser var jakt 
og fiske fortsatt viktigere enn å dyrke jorden. Tværspisser blev brukt under 
jakten. 
 
Enkeltgravkultur – ca. 2.800 – 2.400 f.Kr (subboreal tid) 
Ved begynnelsen av enkeltgravstid opphører det ensartet særpreg i materiell 
kultur, gravskikk og økonomi, som hele tiden karakteriserte bondekulturen i det 
sørlige Skandinavia. Om nye skikke blev innført av fremmede innvandre er et 
omdiskutert spørsmål, men det er tydelig at spesielt folkene på Jylland i 
Danmark har hatt nær kontakt med sentraleuropeeiske enkeltgravskulturer. 
Gravene inneholder ofte stridsøkser og flintflekker sees også ofte, hvorimot 
pilespisser er sjeldnere i enkeltgravene. Tilsvarende er arkeologiske funn 
på de få boplassene fattige på funn. 
 
Grubekeramisk kultur – ca. 2.300 – 2.000 f.Kr. (subboreal tid) 
Grubekeramisk kultur bygger tydelig på tradisjoner fra Traktbegerkulturen. 
Grubekeramiske kulturgrupper finnes i tillegg til Danmark utbredt langs svenske 
og sørlige norske kyster. Kulturen kjennetegnes ved de karakteristiske 
skafttungepile, og foruten de tradisjonelle bondesysler jaktede grubekeramikene 
blant annet på bjørn. Mange funn tyder på at grubekeramikene også var et 
krigerfolk. 
 
Klokkebegerkultur – ca. 2.400 – 2.00 f.Kr. (subboreal tid) 
Gjennom en periode, der svarer til sein enkeltgravstid og tidlig dolktid, finner 
man over hele Vest Europa fra Portugal til Skottland sporene etter den såkalte 
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Klokkebegerkultur. Også i det sørlige Skandinavia kan vi spore tydelig 
innflytelse fra denne kulturen. Klokkebegerkulturens menn var inkarnerte 
bueskyttere, og i deres grave finnes ofte flate, rektangulære armbeskyttere av 
skifer og karakteristiske trekantet pilespisser. Dolke av kobber var mennenes 
statussymboler, og det var utvilsomt impulsene fra Klokkebegerkulturen, 
der fikk de nordiske flintsmedene til å begynne produksjonen av de store 
flintdolkene. 
 
Dolktid – ca. 2.400 – 
1.800 f.Kr. 
(subboreal tid) 
Dolktiden 
karakteriseres av de 
mange dolke som 
finnes I gravene. 
Produksjonen av 
dolkene blev gjort av 
datidens beste 
flintsmeder, og i løpet 
av denne perioden 
oppnådde 
flintsmedene sitt 
høyeste nivå innen 
denne kunsten. Med 
praktstykker som den 
danske 
Hindsgavldolken 
balanserte 
flintsmedene på kanten av det som er teknisk mulig. Slutfasen av den 
skandinaviske steinalder faller sammen med tidlig bronsealder i Europa, og i 
flintredskapene spores en merkbar påvirkning fra de nye importerte redskaper av 
bronse. Av flint fremstilles foruten dolke også kornsegl, spydspisser og 
pilespisser. Flintøkser blev fortsatt laget i 
stort antall. Pilespissene var fint forarbeidet i bifacial teknikk (på begge sider av 
avslaget) og teknisk avanserte. Formen var av den globale trekantet form, som 
også blev brukt av nordamerikanske indianere og andre naturfolk. Disse 
spisser er laget av tynne avslag ved hjelp av pressteknikk og ofte har eggen fine 
små ”tenner”. 
 
Bronsealder – ca. 1.800 – 500 f.Kr. (subboreal tid) 
Sist i dolktiden begynte man med en lokal produksjon av støpte 
bronseredskaper, og gradvist i løpet av eldre bronsealder forsvant 
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flintredskapene. Noe av det siste som forsvant var praktdolkene, øksene og 
pilespissene, men i slutten av yngre bronsealder ser det ut til at produksjone 
av redskaper av flint tog seg opp igjen. Antakelig var dette på grunn av en 
avbrytelse av tilførselen av bronse fra Mellom Europa. 
 
Jernalder – ca. 500 f.Kr. – 800 e.Kr. (subatlantisk tid) 
Jernets fremkomst fullbrakte den utviklingen som bronsen hadde satt i gang, og 
flinten forsvant som redskapsmateriale. Flinten blev fremover bare brukt 
sammen med stål til å slå ild. 
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Årsmøtereferat 
Årsmøte Norsk Langbuelag 02.03.2013. 
Sted: Moss Bueskytterhall 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Ingen innvendinger.  
 

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll 
Ordstyrer: Ingar Abrahamsen 
Referent: Vibeke Hanvold Larsen 
To til å signere protokoll: Glenn Andre Eriksen og Jan Erik Lindseth 
 

3. Gjennomgang av årsberetning 
Ingen kommentarer 
 

4. Gjennomgang av regnskap 
Ingen kommentarer 

5. Innkomne forslag (grunnet litt manglende sider i trykken, er det mulig at 
rekkefølgen på referatet på dette punktet ikke stemmer overens med 
dagsorden, men de er tatt i den rekkefølgen sakene ble tatt opp på 
årsmøtet) 
 
F1: Fjerne draktkrav 
Etter en heftig diskusjon med mange innspill ble det avholdt avstemming 
over følgende: 
- Langbuelaget vil oppfordre alle medlemmer til å stille i historisk drakt, 

men det er ikke et krav. Dersom du ikke har historisk drakt oppfordrer 
vi til at du prøver å stille i ett antrekk med historisk forankring, eller i 
det minste kler deg nøytral, dvs lar grilldresser/seiljakker, Crocs og 
lignende ligge hjemme. Under andre konkurranser enn NM står det 
fritt opp til arrangøren å stille særskilte krav til påkledningen til 
skytteren. Kravene skal annonseres på forhånd.  

- Beholde dagens krav. Styret har ansvar for å definere ett 
minimumskrav til hva som er historisk bekledning slik at dette er klart 
for deltagere og arrangører. Noe som igjen skal gjøre det lettere å 
håndheve kravet.  
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Årsmøtet valgte å beholde dagens krav til historisk bekledning, med en 
spesifisering.  4 stemmer i mot. 
 
F2: Øke antallet piler i lengdeskytingen på NM fra 3 til 6 
Vedtatt med 20 stemmer for 
 
F3: Tillate anordning for historisk overtrekk.  
Etter en forklaring på hva dette innebærer ble det avholdt avstemming for 
om historisk overtrekk skal være tillatt i de ulike NM konkurransene 
Historisk overtrekk i lengde og artilleri – Vedtatt med 23 stemmer for 
Historisk overtrekk i presisjon – Kun 3 stemmer for, dette vil ikke bli 
tillatt på nåværende tidspunkt.  
 
F4: Forslag til endring av nedre aldersgrense i juniorklassen. Styret ønsket 
å åpne for muligheten for at en mini kunne melde seg på i juniorklassen 
og konkurrere med juniorene.  
Kristen Brendehagen, Laugen, gjorde årsmøtet klar over utfordringene 
dette vil medføre i forhold til arrangementer NL har sammen med lokale 
klubber som er medlemmer av Norges Idrettsforbund. Da disse klubbene 
ikke har mulighet for å åpne for minier i juniorklassen.  
Styret velger å trekke forslaget sitt.  
 
F5: Fjerne 3D/jakt fra ute NM. 
I lagets vedtekter står det at Norgesmester ute, presisjon, skal kåres ved en 
historisk runde eller tilsvarende. Konkurranseformer utover dette er opp 
til arrangør av NM.  
Avstemming for om forslaget skulle tas til følge: 0 stemmer for.  
 
F6: Plaketten for historisk runde.  
Årets NM konkurranse som inneholdt en tredelt presisjons konkurranse ga 
noen utfordringer i forhold til tolkningen av hvem som skal ha Plaketten. 
Årsmøtet mottok forslag fra Gaular om at denne plaketten skal følge 
vinner av historisk runde.  
Avstemming  Følge historisk runde: 13 Kontra: 7 Nøytrale: 5 
    
F7: Slå sammen historisk leir og plast camp under NM 
Årsmøtet velger å la dette være en anmodning til arrangørene av NM. 
Området for arrangementet vil være avgjørende for hvor mulig dette er, 
men det er selvfølgelig ønskelig at begge leirene ligger så nær hverandre 
og konkurranseområdet som mulig.  
F8: Innføre alkoholforbud under konkurranser i regi av Norsk 
Langbuelag.  
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Det skal komme klart frem i reglementet for konkurranser i NLs regi så 
vil det være forbudt å innta alkohol fra utstyrskontroll og frem til 
konkurransen er avsluttet/premieutdeling.  
 
6: Kontingent 
Denne ble økt ved årsmøtet i fjor. Årsmøtet beholder den som den er for 
neste år.  
 
7.  Budsjett 
Styret/kasserer ser på mulighetene for å søke om momsfritak på Toxofil. 
Vi må belage oss på noen trykkekostnader på ny infobrosjyre.  
Ellers ingen kommentarer til budsjettet.  
 
8. Valg 
Leder: Ingar Abrahamsen 
Sekretær: Vibeke Hanvold Larsen 
Kasserer: Lars Hoen 
Styremedlemmer: Tom Erland Henriksen og Ivar Malde 
Varamedlemmer: Bjørnar Rønningen og Glenn Andre Eriksen 
Valgkommite: Per Onsrud og Are Onstad 
Revisor: Kristen Brendhaugen 
Sekretær: Vibeke Hanvold Larsen.  

 
Underskrevet av 
Glenn Andre Eriksen og Jan Erik Lindseth 
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AKTIVITETSKALENDER 2013 
 
Her er en foreløpig oversikt over steder du kan treffe 
historiske bueskyttere: 
 
 
MÅNED: DATO: HVOR ? HVA ? ARR./KONTAKT 
April 27. 

28. 
 
 

Vinstra 
Vinstra 

Lengdeskyting 
Jakt/3D 
 
 

Laugen BK 
Laugen BK 
 

Mai 12. 
 
13. 
 
 
25. 

Vinstra 
 
Vinstra 
 
 
Skuterud Gård, 
Nesodden 

”Vårjakta” 
 
NM Historisk 3D Jakt 
 
 
«Vårtreffen» 
 

Laugen BK 
 
Norsk Langbuelag/ 
Laugen BK 
 
Viken Langbuelag 

Juni 31.5 – 
 2.6 
 
 
8-10. 
 
 
 

Tønsberg  
 
 
 
Hamar  

Bueskytterkonkurranse 
 Middelalderfestivalen i 
Tønsberg 
 
Bueskytterkonkurranse 
Middelalderfestivalen 
på Hamar 
 

Bjørnar Rønningen er 
kontakt: 
bj-ronn@online.no 
 
 
Kristen Brendhaugen er  
kontakt: 
kbrendha@bbnett.no 
 

Juli 12-14. Bronseplassen Vikingmarked Agder Vikinglag 
lhoen@online.no 

 
August 24-25. Avaldsnes/ 

Karmøy 
NM-historisk ute 
«Presisjon og lengde» 

Norsk Langbuelag/ 
Haugaland BK 

September  
 

Fredrikstad ”American Round” Østfold Historiske 
Bueskyttere 
inab-arrows@live.no 
 

Oktober  Hamar Buemakerseminar Norsk Langbuelag 
Kontakt: 
 inab-arrows@live.no 
 

 
For oppdatering må du følge med på www.norsklangbuelag.no 
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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 E-
postadresser. 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: NL-kontakt: Mob. /E-post: 
Akershus (Follo-
region) 
 

Håkon Rødfjell 91791776 
hakon@harinter.net 

Aust og Vest-Agder Lars Hoen 90870709 
laren99@gmail.com 

Buskerud Glenn Eriksen 93209103 
geriksen@gmail.com 

Hedemark Vibeke H. Larsen 91663557 
vibe-lar@online.no 

Oppland Kristen Brendhaugen 95818673 
kbrendha@bbnett.no 

Sogn og Fjordane Bjørnar Burdahl 48038118 
bjornar.burdahl@gmail.com 

Telemark Are Onstad 41297948 
aonstad@broadpark.no 

Vestfold Bjørnar Rønningen bj-ronn@online.no 
 

Østfold Tom Erland 
Henriksen 

92461884 
tehenriksen@gmail.com 
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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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