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Lederen 
 
Denne utgaven skulle vært utgitt allerede i 
2009. Etter Truls-Erik Dahl sin flotte 2008-
utgave gikk redaktøransvaret videre, og i den 
prosessen stoppet det dessverre opp noen 
ganger. Vi beklager dette, men håper at bladet 
vil kunne utgis regelmessig nå som nye 
rutiner er på plass. 
  
Siden forrige utgave har det skjedd mye! Som 
en ivrig lengde-skytter selv, husker jeg 
spesielt Nils Torske sitt skudd på 325 meter 
under NM 2008. Det tok mange år og et 
mangfold av buer fra medlemmene, frem til 
Torskes 100 punds holmegårdsbue av hassel 
satte to streker under at 300-meteren endelig 
var forbigått. Under Norgesmesterskapet i 
2009 på Follo Museum hadde Truls-Erik Dahl 
også organisert en verdig og solid godtgjørelse av innsatsen! 
 
Blant de mange andre høydepunktene husker jeg også godt buemakertreffet som 
ble arrangert høsten 2009 på Tangen. Frode Moen og Daniel Taralrud gjorde en 
hederlig innsats der. Vi trenger flere slike håndverksrettede samlinger! 
 
Til slutt vil jeg sende en stafettpinne ut til alle dere som leser bladet. 
Medlemsbladet, sammen med www.langbue.no og www.bueforum.no, er det 
som binder sammen klubben utenom treffene. Skjer det noe artig på buefronten 
der du er, må du ikke nøle med å skrive noen ord og sende inn til bladet. Se 
forfatterveiledningen om du lurer på hvordan. 
 
Ivar Malde 
Leder 
 
 
Norsk Langbuelag 
Økonomiansvarlig: Marianne Lindau mariannelindau@gmail.com  
Redaktør Toxofil: Ivar Malde  bue@kviljo.no  
Webansvarlig: Håkon Rødfjell  post2@langbue.no  
www.langbue.no – www.bueforum.no 
Forsidefoto: Lengdeskyting under NM 2008, Hamar. 
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NM på Jørundgard og Laugen 
Bueskytterklubb  

Av Kristen Brendhaugen 
 

 
 
Laugen bueskytterklubb i samarbeid med Jørundgard Middelaldersenter, 
Rondane Pil og Bågå og Hamar Middelalderforening, vil stå for arrangementet 
av NM- utendørs historisk i år. Arrangementet vil foregå helga 21.- 22. august 
på Jørundgard. Dette middelaldersenteret, bygd opp om kring Kristin 
Lavransdatter, Sigrid Undsets kjente romanfigur, vil bli et perfekt 
arrangementssted. I flotte historiske omgivelser med gode innkvarterings-
muligheter vil en kunne arrangere både presisjon, lengdeskyting og artilleri på 
samme sted. I tillegg til selve konkurransen tas det sikte på en rekke aktiviteter 
med demonstrasjon av gamle håndverk, minimesse med salg av 
bueskytterutstyr, middelalder teltleir og sjølsagt åpen middelaldergard. 
 
Litt om Laugen 
bueskytterklubb 
Det er skyting med tradisjonell  
langbue som står i sentrum når 
medlemmene i   Laugen 
Bueskytterklubb møtes til trening 
eller konkurranse, men flere 
medlemmer skyter også gjerne 
historisk bue. Hyggelig nok har 
Laugen i tillegg til flere voksne 
skyttere, også hatt flere yngre 
skyttere som deltagere i de siste års 
historiske NM. 
Sjøl om det foregår innendørs 
skyting hver uke i vinterhalvåret, så 
er det når skytterne slipper til i den 
fine jaktstien klubben har etablert i 
lia sør for Vinstra, at skytegleden 
virkelig blomstrer.  

 
Laugen Bueskytterklubb ble stiftet i 
2003, så det er ingen gammel klubb. 
Den har navnet sitt etter 
Gudbrandsdalslågen, og klubbens 
aktiviteter foregår stort sett på 
Vinstra midt i Gudbrandsdalen. Fra 
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Midt Gudbrandsdalen kommer også 
hovedtyngden av klubbens 
medlemmer.  
 
Sjøl om Laugen bueskytterklubb har 
mange gode prestasjoner å vise til i 
nasjonal sammenheng, både 
individuelt og i lagkonkurranser, så 
har ikke konkurranseskyting noen 
fremtredende plass i klubbens 
aktiviteter. Hovedmålsettingen er å 
etablere et levende bueskyttermiljø i 
regionen, og være en møteplass for 
alle med bueskytterinteresse, der 
gleden med å mestre det å skyte med 
pil og bue står i høysetet. 
 
På treningskveldene vinterstid 
samles først de yngste skytterne. 
Ledelsen av disse går på omgang 
blant styremedlemmene, som sørger 
for at de unge får nødvendig 
instruksjon og veiledning. Det at 6-
10 ivrige unger møter opp hver 
eneste onsdagskveld, er en skikkelig 
inspirasjon for alle i klubben. 
Kadettene og seniorene tar over når 
de yngste er ferdig med sin skyting. 
Skytingen for hver av gruppene 
avsluttes gjerne med  
”ballongskyting” eller en uhøytidlig 
konkurranse. De to siste sesongene 
har klubben også deltatt i Frisk-
serien. I løpet av vinteren arrangeres 
et par mer omfattende 
klubbkonkurranser. I Laugen er det 
en hyggelig kjønnsfordeling, og det 
er ikke uvanlig med treningskvelder 
der jentene er i flertall. 
 
Jaktstien til Laugen bueskytterklubb 
ligger solvendt til i den bratte dalsida 
sør om Vinstra, og kan tas i bruk 

tidlig i april.  Banen har fått ry som 
en av Norges beste jaktstier, et 
omdømme klubben gjerne vil 
beholde. Våren 2009 satset klubben 
nok et par titusener til nye 3D-
figurer, dessuten ble stien bygd opp 
på en litt annen måte en tidligere. 
Våren 2010 vil det også bli 
”nyheter” omtrent av samme 
omfangn som i 2009.. Så her må 3D 
jaktsti-entusiaster kjenne sin 
besøkelsestid når ”Vårjakta”, og 
”Høstjakta” arrangeres i løpet av 
sommersesongen. 
 

 
 
Som for de fleste andre frivillige 
organisasjoner, så står det ildsjeler 
bak den for så vidt store 
bueskytteraktiviteten i Midt 
Gudbrandsdalen. Initiativtaker og 
leder i klubben, fra starten i 2003 og 
fram til i dag, har vært Ola 
Klåpbakken. Ola hadde en gang 
ymtet frampå at han kunne tenke seg 
å anskaffe en trad-bue, og da et  
familiemedlem besøkte USA, så 
vanket det bue som Amerika-gave til 
Ola. Ola ble fullstendig bitt av 
basillen, og dermed begynte 
snøballen å rulle, for ikke å si pilene 
å svirre. I tillegg til å være en dyktig 
bueskytter, sitter Ola inne med 
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utrolig mye kunnskap om 
bueskyting. Ola har vært flink til å 
formidle kunnskap og skape 
entusiasme. Siden oppstarten i 2003 
er Laugen bueskytterklubb blitt en 
rimelig godt organisert klubb med 
bra fordeling av arbeidsoppgaver, og 
mere enn 45 familiemedlemskap. 
 
Ola Klåpbakken driver også firmaet 
Tradbow Norge, som forsyner ikke 
bare Midt-Gudbrandsdalen, men 
store deler av Norge med 
bueskytterutstyr innenfor trad og  
historisk bueskyting. Medlemmene i 
Laugen er således så heldige å ha lett 
tilgang på et rikt utvalg av utstyr, 
samt å kunne få svært gode råd når 
innkjøp skal foretas, og ikke minst 
ha anledning til kunne prøve utstyret 
før bestemmelse om innkjøp tas.  
 

Aktiviteten til Laugen 
bueskytterklubb synes også å gi 
ringvirkninger gjennom at etablering 
av egen bueskytterklubb på Otta, 30 
km lengre nord i Gudbrandsdalen, er 
godt i gang. Disse har tatt navnet 
Rondane Pil og Bågå. 
 
Buebyggerkurs har vært gjennomført 
i vinter med god deltagelse og Per 
Onsrud som dyktig kursleder. Så nå 
står de lokale skytterne godt rustet 
med buer foran høstens utendørs 
NM. 
 
Alt tyder på at framtiden ser lys ut 
for trad og historisk bueskyting i 
Gudbrandsdalen, og med god PR og 
markedsføring av høstens NM, håper 
en på ytterligere framgang for 
buesporten i distriktet. 
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Hvordan Ishi lagde buen og pilene sine,  
og hvordan han skjøt. 
Av Lars Hoen 

Utdrag fra «Hunting with the Bow and Arrow» av Saxton Pope.  

Oversatt og bearbeida etter teksten på «Project Gutenberg»  
(http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page) 

 

Ishi var den siste overlevende av Yahi stammen i California. Han funnet 
forkommen i august 1911 , i årene før var hele stammen hans utryddet av hvite 
nybyggere. Han hadde  til da levd hele livet i uten kontakt med det europeisk-
amrikanske samfunnet. 
Etterhvert kom han i kontakt 
med, og ble venn med  med legen 
Saxton Pope, som gjennom Ishi 
ble interessert i bueskyting. Ishi 
levde fem år blandt hvite, men 
fikk tuberkulose og døde i 1916. 
Pope ga i 1923 ut boka “Hunting 
With the Bow and Arrow”, med 
et kapittel om Ishi, og hvordan 
han lagde buer og piler, og 
hvordan han skjøt og jaktet. En 
oversettelse ble for lang for 
Toxofil, så jeg har forsøkt å lage 
et utdrag konsentrert om pil og 
buebygging. Det er gitt ut flere 
bøker om Ishi, og det er også en 
ganske fyldig artikkel på engelsk 
Wikipedia. Jeg har beholdt Pops 
engelske mål. Tilnærmede 
metriske mål står i parantes. 
 

Mye er skrevet om de 
nordamerikanske indianernes 
bueskyting, men lite om hvordan de 
lagde våpnene, og enda mindre om 
hvordan de skjøt.  

 

Ishis bue 

Ishis bue var lagd av et kort, flatt 
stykke tre, ryggen var belagt med 
sener. (“Rocky Mountain Juniper” 
(Juniperus scopulorum), et 5-15m 
høyt tre. En annen art enn vår einer, 
Juniperus communis.) Lengden var 
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42tommer(107cm); eller som han 
målte det, fra den horisontalt 
utstrakte hånda, til motsatt hofte. 
Buen var bredest på midten av hvert 
lem, ca 2tommer(51mm) og 
1/2tomme(13mm) tykk. Tverrsnittet 
av denne delen var eliptisk. På 
midten av buen var håndtaket omlag 
1¼tomme(32mm) bredt og 
3/4tomme(19mm) tykkt, tverrsnittet 
var ovalt. Mot tuppene kurvet den 
litt bakover og målte 
¾tomme(19mm) ganger 
1/2tomme(13mm) ved nokkene. 
Selve nokken hadde rette skuldre og 
sluttet i en pinn, 1/2tomme(13mm) i 
diameter og 1tomme(25mm) lang. 
Emnet fikk han ved å splitte en gren 
fra et tre. Han brukte det ytre laget, 
med ytterveden. Han formet den ved 
å skrape, og pusse med sandstein. De 
rekurverte tuppene laget han ved å 
bøye treet over en oppvarmet stein. 
Buen ble så surret til et annet 
trestykke for å holde formen mens 
den tørket på et tørt, mørkt sted. Den 
ble liggende fra noen måneder til år, 
etter behov.  

Etter at buen var tørket, ble ryggen 
senebelagt. Han lagde lim ved å 
koke lakseskinn, og hadde det på 
bueryggen, som var rufset opp. Når 
det var tørt la han på lange remser av 
sener fra beina på hjort. Ved å tygge 
senene og skille fibrene, ble de myke 
og klebrige. Han overlappet endene 
på fibrene og dekket hele bueryggen 
med et tykt lag. Ved strenghakkene 
omga han treet helt med sener, og la 
også en surring rundt buen. Under 
tørkingen ble senene bundet tett 
inntil buen med lange,tynne remser 
av pilebark. Etter flere dager tok han 

av bandasjen, jevnet kantene på de 
tørre senene, seiset overflaten med et 
nytt lag lim og pusset alt glatt med 
sandstein. Han bandt om grepet i ca 
4tommers(10cm) lengde med en 
smal hjorteskinnssnor. I sin tid i 
naturen virket det som han aldri 
hadde fettet inn buen og heller ikke 
beskyttet den mot fuktighet, annet 
enn med buekoggeret, som var laget 
av skinn fra halen på en fjelløve. 
Men i den tiden han var sammen 
med oss brukte han shellakk til å 
beskytte limet og treet. Andre 
innfødte bruker bukkefett eller 
bjørnefett. 

Buestrengen lagde han av de finere 
senene fra beina på hjorten. Han 
tygde dem til de ble myke, og 
tvinnet dem stramt til en snor, med 
en permanent løkke i den ene enden 
og en snor av hjorteskinn i den 
andre. Mens den fortsatt var våt ble 
strengen gnidd glatt med spytt. 
Diameteren var 1/8tomme (3,2mm), 
lengden  omtrent 48tommer(122cm). 
Når den var tørr ble løkken lagt i det 
øvre strengehakket på buen, mens 
han bøyde buen over kneet, og surret 
den andre enden av strengen om det 
nedre strengehakket. 
Hjorteskinnsreima i denne enden av 
strengen gjorde det lettere å feste 
den med flere havstikk i det nedre 
strengehakket. 

Riktig oppstrenget var 
strengehøyden omtrent 
5tommer(12,5cm) fra buken. Når ble 
nedstrenget, ble den øvre løkken 
løftet helt av strengehakket, men ble 
holdt fra å falle vekk fra buen av en 
ekstra liten løkke av hjorteskinn. 
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Trukket til pilas fulle lengde, ca 
26tommer(66cm) uten forskaftet, 
bøyde buen hans seg i en perfekt bue 
som var en anelse flatere ved 
håndtaket. Dravekten var omtrent 45 
pund, og den kunne skyte en pil 
omtrent 200yards(183m). Ishi kunne 
også lage kraftigere buer. 

 

Ishis piler 

Ishis piler var satt sammen av 
hovedskaft og forskaft. Han brukte 
flere tresorter, til hovedskaft 
foretrakk han en type hassel (Witch 
Hazel) Han kuttet stammene 
32tommer(81cm) lange, og 
3/8tomme(9,5mm) tykke, uten bark. 
De ble buntet sammen og tørket på 
et skyggefullt sted. Etter minst uke, 
helst flere måneder, rettet han 
skaftene ved å holde den konkave 
siden nær en liten haug med glør. 
Han siktet langs pila. og brukte 
stortåa eller tommelroten til å rette 
skaftene. De ble slipt mellom to 
sandsteinbiter med spor i, til de var 
glatte og redusert til en diameter på 
rundt 5/16tomme(8mm), og kuttet til 
ca 26tommers(66cm) lengde. I enden 
boret han et hull til framskaftet med 
et langt skarpt bein, 1-1/2tommer 
(3,8cm) dypt. For å hindre at skaftet 
sprakk ble enden først surret med en 
hjorteskinnssnor. 

Forskaftet ble laget av tyngre tre, av 
samme diameter som pilen, men litt 
tynnere mot framenden. Det var 
vanligvis ca 6tommer(15cm) langt. I 
den tykke enden ble det laget en 
nøyaktig tapp, som ble satt inn i 
hullet i hovedskaftet og festet med 
lim eller kvae. Skjøten ble surret 

med tygd sene, festet i lim. 
Totallengden på pila ble ca 
32tommer (81cm). Bakenden fikk et 
hakk til buestrengen, 
1/8tomme(3,2mm) vidt og 
3/8tomme(9,5mm) dypt. Det ble filt 
til med en bit obsidian, eller senere 
med tre baufilblad surret sammen.  
Den andre enden fikk et tilsvarende 
hakk til spissen. Retningen på dette 
var slik at når pila var på buen, stod 
eggene på pilspissen loddrett. 

Han malte pilene med naturfarger, 
rød sinober, sort pigment fra øyet av 
ørret, en grønn farge fra vill løk, og 
en blå han sa han fikk fra roten av en 
plante. De ble blandet med sevje 
eller harpiks og påført med en liten 
pinne, eller hår fra en revehale 
trukket gjennom et fjærskaft. De 
vanlige dekorasjonene var ringer av 
grønt og svart som startet 
2tommer(5cm) fra bakenden og 
fortsatte 4tommer(10cm) oppover 
pilskaftet, dvs det området der 
fjærene ble festet.. Eller runde 
prikker og buktende linjer nedover 
pila i det samme området. Hos oss 
brukte han tørrfarger blandet med 
shellakk, som han foretrakk framfor 
oljefarger fordi de tørket raskere. 
Vanligvis smurte han  området med 
et tynt lag lim. 

Ishi  foretrakk vingefjær, men brukte 
halefjær om han trengte det. Med oss 
brukte han vingefjær av kalkun. 
Mens han holdte en fjær mellom de 
bakre enden av håndflatene skilte 
han forsiktig fjærstrålene på enden 
av fjæra med fingrene og dro dem 
fra hverandre, slik at fjærskaftet 
delte seg i hele lengden. Han tok den 
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brede halvparten, holdt den ene 
enden fast mot en stein med stortåa, 
den andre enden mellom venstre 
hånds tommel og pekefinger. Med en 
bit obsidian, eller  en kniv skrapte 
han vekk margen til skaftet var tynnt 
og flatt. 

Han la fjærene i vann til de var 
gjennomvåte.  Imens tygde han en 8-
10 tommer (20-25cm) lang 
senestreng, tok tre fjær fra like 
vinger og klemte ut vannet. Han 
bøyde de siste 2tommene(5cm) av 
fjærstrålene ned mot skaftet, foldet 
resten bakover, så det ble det en 
åpning for å surre. Når alle tre 
fjærene var klar, tok han opp ei pil, 
holdt den mellom brystet og venstre 
arm, og tok den bakre enden i 
venstre hånd. Han dreide pila 
langsomt og festet enden av sena 
nær strengehakket ved å overlappe. 
Begynnelsen fikk han til ved å holde 
ene enden av sena mellom tennene; 
etter at fjærene var på plass,  byttet 
han til et grep med sena mellom 
høyre tommel og pekefinger. En 
etter en la han la fjærene på plass, og 
bandt de siste 2tommene(5cm) av 
fjærskaft og våte fjærstråler sammen 
ned mot pilskaftet. Den første fjæra 
festet han vinkelrett på 
strengehakket, de to andre i lik 
avstand fra denne. I omtrent 
1tommes(2,5cm) lengde surret han 
senen rundt fjær og pilskaft ved å 
rotere det sakte, til slutt glattet han 
surringen med tommelneglen. Når 
bakenden av fjærene var surret, ble 
pilene satt til tørk. 

Når surringene var tørre strammet 
han fjærene ned pilskaftet, og holdt 

dem med venstre hånd. Han merket 
av et sted på hver pil, der senen 
skulle på, der kuttet han fjærstrålene 
av skaftet. Her startet han å surre 
med en ny bit våt sene. Etter noen få 
omganger strammet han fjærene og 
kuttet dem så det var igjen ca 
1/2tomme (13mm) fjærskaft. Dette 
stykket surret han til pilskaftet og 
glattet surringen med tommelneglen. 
Mellomrommet mellom fjærskaftet 
og treet smurte han noen ganger med 
mer lim for å feste fjærene til skaftet, 
men dette var ikke noe han vanligvis 
gjorde. Etter at alt var tørt, slo Ishi 
pila forsiktig mot håndflaten så 
fjærene spredte seg pent ut. Som 
regel var fjærene hans 4tommer 
(10cm) lange, selv om de på 
sermonielle piler kunne være så 
lange som 8tommer (20cm). 

Etter tørking ble fjærene skåret til 
med et skarpt stykke obsidian, med 
en rett pinne som linial og pila 
liggende på et flatt trestykke. Hos 
oss trimmet han fjærene med saks. 
Han laget et rett kutt fra den fulle 
bredden av fjæra bak, til en høyde på 
¼tomme(6-7mm) helt foran. Han lot 
den naturlige buen på fjærene være 
igjen bak ved strenghakket, og mens 
den bakerste surringen startet 
1tomme (2,5cm) eller mer fra 
tykkenden av pila, falt fjæra over 
strengehakket. Det ga en vakker 
effekt og virket som det økte 
styreevnen til pila. Ishi brukte to 
slags spisser på pilene. En var en 
enkel butt ende av skaftet surret med 
sene, som ble brukt til å drepe 
småvilt og til treningsskudd. Den 
andre var jaktspisser, laget av flint 
eller obsidian. Disse spissene var ca 
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2tommer(5cm) lange, 7/8(22mm) 
brede og 1/8(3mm) tykke. 

Hvordan Ishi skjøt. 

Han holdt buen diagonalt på tvers av 
kroppen, den øvre enden pekte mot 
venstre. Den ble holdt med et løst 
grep i venstre hånds håndflate, så 
den hvilte i kroken mot tommelen, 
mens fingrene delvis omsluttet 
håndtaket. Han la pila på høyre side 
av buen , så den lå mellom de 
utstrakte fingrene på venstre hånd. 
Han skjøv pila fram så pilhakket 
kom midt på strengen, la høyre 
tommel under strengen, kroket 
oppover. Samtidig bøyde han 
pekefingeren mot siden av pila, og 
plasserte langfingeren på 
tommelneglen for å forsterke trekket. 
Ishi brukte alså det som kalles 
“mongolsk trekk". Yanaene virker å 
ha vært de eneste amerikanske 
innfødte som brukte det. For å 
spenne buen strakte han ut venstre 
arm, og trakk han høyre arm mot 

seg. Buearmen var nesten foran ham, 
mens høyre hånda trakk til toppen av 
brystbeinet. Han siktet langs 
pilskaftet med begge øynene åpne, 
og beregnet høyden i forhold til 
skytesavstanden. Han slapp bestemt, 
og forandret ikke stilling før pila 
hadde truffet. Han foretrakk å skyte 
knelende eller sittende på huk, for 
dette var  best for å få vilt. 

Skyteavstandene hans var fra ti 
yards(9m), opp til femti(46m). På 
lengere hold syntes han ikke en 
skulle skyte, men heller prøve å 
komme nærmere byttet. Små mål, på 
størrelse med en vaktel kunne  han 
som regel treffe på opp til tyve 
yards(18m). Og jeg har sett ham 
drepe jordekorn på førti yards(36m); 
likevel kunne han på den samme 
avstanden bomme på en fire 
fots(122cm) skive. Han forklarte 
dette med at skiven var for stor, og at 
de sterke fargene i ringene forstyrret 
oppmerksomheten. Han hadde rett. 
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I skyggen av Hamarkatedralen. 
En liten rapport fra historisk bueskytter-NM 2008 på Hamar. 
Av Truls Erik Dahl 
 
Lørdag 
Tiende året vi har NM nå, og alltid på historisk grunn. Denne gangen i skyggen 
av Hamar Middelalderkatedral. Nærmere 70 bueskyttere fra inn og utland. 
Norsk Langbuelags egenutviklede.”Historisk runde” fungerer etter hvert meget 
bra. For uinnvidde blir skytelinjen  trukket stadig bakover fra 6-12-18-24-30 
meter. Treff ikke treff på en blokk som er 60x24. 3 piler i hver omgang. Lett 
metode både for skyttere og arrangører. Trond Kvitnes, Moss, fikk høyest skår, 
men måtte se seg slått i finalen av Per Paulsen fra Oslo. Dameklassen ble vunnet 
av Anne Stine Alme fra Sandane.  

Så var det duket for ”The Running 
Arrow Tournament” Denne 
konkurranseformen er utviklet for folk 
som synes bueskyting er en noe 
stillestående idrett, vi blir jo fetere og 
fetere i følge statistikken. Barna fikk 
først prøve seg og så var det duket for 
landskamp Norge-Danmark. Her vant 
Norge så knepent som overhode mulig. 
Fotofinish!! (se bilder) 
 

På kvelden var det god middelaldermat, musikk, buehistorier ved leirbålene, 
flott vær, og gratis overnatting i middelaldertelt for de som ønsket det. 
 
Søndag 
Varmt, men litt gått trykkende dugg regn i luften. 
Ikke ideelt vær for lengdeskyting. Vi drar i samlet 
tropp til Hamar Flyplass. I to timer er det 
landingsforbud. Raska på!! 
 
Vel, for å gjøre en lang historie kort. Sterke Nils 
Torskes pil fløy utrolige 325 lasermålte vindstille 
meter. 100 punds hasselbue! Norges og Nordisk 
rekord. Gratulerer. NL har utlovet en ekte bauta i 
premie for første over 300 meter. I disse dager 
jobbes det med den. En premie med tyngde, 
bokstavelig talt. 
 
Så kan flyene lande igjen...og vi var alle enige om 
at årets NM føyde seg godt inn i rekken av vellykkede NM. 
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Lange skudd med 
pil og bue! 
Av Truls Erik Dahl 

 
Avdukingstalen under NM i 
historisk bue på Follo Museum 
2009, Drøbak.  
 
Norsk Langbuelag utlovet i sin tid en 
bauta til den første om offisielt skjøt 
over 300 meter med historisk pil og 
bue. En premie med tyngde, 
bokstavelig talt. I fjorårets NM 2008 
skjedde det endelig. Mens flyene på 
Hamar flyplass hadde 
landingforbud, skjøt trønderen Nils 
Torske utrolige 325 meter med sin 
hasselbue. Dessverre var Nils 
forhindret fra å komme i dag, men 
han har sendt oss et flott dikt som 
jeg skal lese etter talen. 
 
Norsk Langbuelag holder hva de 
lover og i dag skal bautaen avdukes. 
Det avdukes alt for få bautaer nå til 
dags, her er vårt bidrag. Det har 
vært noe debatt om plasseringen. 
Der hvor pilen landet? Nei, på en 
landingsstripe hører den ikke 
hjemme. 
Ved glasskatedralen i Hamar? Det 
ble tatt opp i styret ved museet 
der….vi fikk nei…til tross for at vi 
ikke ba om glass over vår bauta. Litt 
debatt har det også vært mht 
størrelsen, en ting er i alle fall likt 
med Vigelands monolitt…begge er 
laget av Iddefjordgranitt. 
 
Vel, det planlegges å gjøre Follo 
museum til et senter for historisk 

bueskyting. Hva med Nordens første 
pil og buemuseum her? Årlige NM? 
Lett tilgjengelig for halve Norges 
befolkning? I tilegg er dette et 
hyggelig museum og vi kan knytte 
historisk pil og bueskyting til 
området, noe jeg skal komme tilbake 
til. Museumsmannen. Det er da 
morsomt at straks bautaen er 
avduket, så havner den på et 
museum? 
 

 
 
Så til stedlig tilknytning. Når vi i 
morgen kjører i samlet tropp til 
lengdeskytingsbanen i Ås, vil vi 
passere Logotrykk og Krukkegården. 
Mellom disse, på høyre hånd, tett 
ved veien, ligger en stor gravhaug 
fra vikingetiden. Oppe på denne står 
det en stor og meget sjelden bauta 
med pil og buehistorie i seg. Det har 
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seg nemlig slik at sorenskriver 
Behrmann fra Ås, skrev denne 
historien ned i 1743. Inne i haugen 
skal det være hauglagt en 
overjordisk vakker viking-prinsesse. 
Alle unge menn i området ville ha 
henne til hustru, de to gjeveste unge 
menn i Follo utfordret hverandre til 
duell med bue og skarpe piler…som 
det står…den ene bodde i Vestby den 
andre i Frogn rett i aksen syd nord… 
Det er ikke bare floretten og 
seksløperen som har vært brukt i 
duell… tydeligvis. 
Lange skudd her også, som dere 
forstår 2-3 moderne mil…denne 
kvinnen likte ikke slike dueller. I det 
pilene fra duellantene var i ferd med 
å passere hverandre løftet hun opp 
denne bautaen så pilene dirret i 

steinen…tror du ikke dette så ta den 
en tur opp for å ta en titt på denne 
1200 år gamle bauta. Merkene står 
der den dag i dag. Til minne om 
denne tildragelsen så har vi laget 
noen hull i denne vår egen bauta 
”Nils skaut 325”.som nå skal stå på 
Follo museum. Flere bautaer? Tja, 
noen er nå i ferd med å nærme seg 
400 meters merket, godt over 
verdensrekorden, en ny bauta verdig 
det også.  
 
Og herved erklærer  jeg i alle fall 
denne bautaen for avduket… 
 
Hiipp hipp hurra…. 
 
Takk til Follo museum, Nicolay 
Bjørneby og Moss Steinindustri 

 
 
 
 
Det olympiske ideal 
Av Truls Erik Dahl 
 
Bueskytteren Nils Torske vant en bauta av Iddefjordsgranitt i sommer. 
Dessverre kunne han ikke komme til avdukningen, men sende et flott dikt 
isteden. Hva salgs idrettsidealer vil vi egentlig ha? Jeg må innrømme at det 
greske olympiske ideal tiltaler meg. Det er ingenlunde nok å være olympisk 
mester bare i –f.eks ”høydebyks”, da er du bare halv mester. 
Ånd og materie, kropp og sjel  skal være likeverdige i det greske ideal….i så 
henseende fyller Nils begge!! Gratulerer med lengderekord og dikt….Pax et 
Bonum fra Truls Erik Dahl  [se neste side, red.adm.] 
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Bogedråpe  
av Nils Torske 2009 

    

bender  bogebender  bogebender  bogebender  boge    

syng streng 
flyg pil 
mot målet 
langt borte 

 
bender boge 
syng streng 
flyg pil 
treff han 

eller vart meinskot 
løyst 
 

bender boge 
syng streng 
flyg pil 
sikt skipleg 
før du let 
pil fare 

 
bender boge 
syng streng 
flyg pil 
ord flyg 
treff her 
treff der 

 
 

 
tenk  godt 
før du let 
ord fare 
 
 

boge bender 
streng syng 
pil flyg 
ord flyg 
båe flyg 
 
 
 

sjå til 
at dei 
ikkje 

treff i mein 
 
 

langt flyg pil 
skoten 

frå sterke bogen 
lenger 
flyg ord 

om gjort gjerning 
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The Running Arrow Tournament!  
Av Truls Erik Dahl 
 
Regelverk 
Herolden er eneveldig skyteleder, 
sikkerhetsansvarlig og dommer. 
Utslagningsmetode der alt skal gå 
meget raskt for seg!! Normalt for 
senior er startlinje på 18 meter og 
skytelinje 12 meter. (Muligheter for 
inneskyting). Blinkene kan være 
hengende blokker på 24x60 
cm/pilfangernett. En hvit og en svart, 
langsiden ned. 120 cm senter over 
bakken. (man kan gjøre avvik med 
avstander)  

Herolden står på 12 meters linja, 
som ber de to vilkårlig valgte 
bueskyttere komme frem til 18 
meters linjen. Herolden gir dem hver 
sin farge å skyte på. Begge 
bueskytterne setter alle sine tre piler 
i bakken/stativ. Ved et signal fra 
herolden må man holde en pil og 
buen i samme hånd. Det er ikke lov å 
legge pil på strengen før man er 
fremme på skytelinja. (Man kan 
diskes for dette, pga sikkerhet). 
Herolden roper klar, ferdig Et 
TUT! ! Bueskytterne løper bort til 
12m linjen skyter en pil mot sin 
farge. Treff eller ikke treff. 
(avhopper teller ikke) Løper tilbake 
for å hente neste pil, osv. Den som 
først får tre piler i blokka har vunnet. 
Eller den som har flest treff. Er det 
uavgjort, f. Eks 0 treff eller 2 treff 
hver, vinner den som kommer først 
tilbake på skytelinja. Det oppfordres 
til å mobbe eller distrahere 
motstanderen. Tre tut i fløyta fra 
herolden, betyr IKKE SKYT, hent 

piler.. (VIKTIG )  Bueskytterne 
LØPER bort for å hente pilene 
sine…(så flest mulig får skutt)  
 
Premiering  
Man kan også kåre vinnere over 
flere omganger. Ønske om revansje 
bør respekteres, om herolden har tid. 
Herolden bestemmer også 
premiering etter humør og 
innfallsmetoden. (F.eks ved et Hat 
trick). Skyteavgift, f.eks kr. 50.- kan 
i sin helhet gå til vinneren. Herolden 
skal hele tiden opplyse publikum om 
hvem som leder. 
 
To typer konkurranser: 

Individuelt 

Fra 2 til 18  deltagere er passe. Alle 
leverer inn en pil merket med navn 
til herolden, som trekker ut to 
tilfeldige motstandere fra pilbunken. 
To og to går sammen. Dersom det 
ikke blir odde tall (2-4-8 osv) får 
siste pil/bueskytter skyte mot en 
”taper” som kan få skyte på nytt, en 
ny chanse. Vinnergruppen 
presenteres på nytt og det trekkes 
nye par, motstandere, helt til det står 
igjen en vinner. Altså: ”Vinn eller 
forsvinn”. 

Lagskyting 
Fra 2 til 8 deltagere på hvert lag er 
passe. Lagene får en farge, stiller på 
linje etter hverandre, alle har tre piler 
til disposisjon. Ved klarsignal. løper, 
skyter kun en pil. Tilbake til 
startlinja, tar på nestemann, søm 
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løper ut. Går bakerst i rekka, som i 
en staffett. Antall piler i blokkene 
telles. Laget som først ble ferdig får 
tre bonuspoeng. 
 
Tips: 
Med mye publikum bør herolden ha 
mic, det skal sørges for en 

vandrepokal til vinnere av denne 
konkurranseformen, med inngravert 
navn på vinneren. Med rask 
gjennomføring, der 16 deltagerne 
kun skyter tre piler, vil 
gjennomføringen ta ca 45 minutter. 

 
 
 

 
 
Stonehenges mystiske vokter 
Av Angelika Franz, Der Spiegel (25.Mars 2008), oversatt av Marianne Lindau 
 
 
Hemmelighetsfulle 
Stonehenge er nok én 
dristig teori rikere: En 
bueskytter skal ha voktet 
over helligdommen, til 
han selv ble skutt av sin 
etterfølger. Eksperter 
presenterer nå indisier 
for dette blodige ritualet, 
og det på en måte som 
faktisk er plausibel. 
 
Vanligvis fremlegger arkeologer 
svært tilbakeholdent sine egne 
fantasier. Ved fremstillingen av 
teorier rundt et skjelett utgravd ved 
Stonehenge, har man tydeligvis et 
unntak fra denne regelen. Skjelettet 
har i ett tiår vært på utstilling i et 
glassmonter i Salisbury museum. 
Den døde, som ble oppdaget under 
utgravninger i 1978, blir kun kalt 
"Liket i grøfta" (the body from the 
ditch). Men heldigvis finnes det 

mennesker som Dennis Price. Som 
Stonehenge-ekspert og tidligere 
arkeolog ved Wessex Arkeologi, har 
Price gitt levningene en historie. Og 
denne har, tross en god dose livlig 
fantasi, absolutt plausible elementer. 
 
Ifølge Price var mannen frem til sin 
voldsomme død rundt år 2300 før 
Kristus en rituell vokter av 
steinsirkelen, hvor han deretter også 
ble gravlagt. "Jeg tror at 
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drapsmannen var en bueskytter, som 
traff ham i et uoppmerksomt 
øyeblikk, da han etter en hvileløs 
natt blunket mot soloppgangen. Og 
jeg tror videre at drapet ikke var noe 
snikdrap, men et forutbestemt 
ritual." Price mener at drapsmannen 
deretter måtte overta oppgavene til 
sitt offer, før han selv til slutt ville 
finne sin død ved sin etterfølgers 
hånd.  
 
Lignende ritual i Italia 
Det finnes faktisk et lignende rituale 
fra Antikkens Italia. Ved bredden av 
innsjøen Nemi stod et tempel til 
Diana. Flere forfattere, deriblant 
Strabon, Sueton, Ovid og Vergil, har 
fortalt om den merkverdige presten 
som voktet denne helligdommen. 
Han ble prest ved å plukke en gyllen 
grein fra et tre i tempelgården. 
Deretter måtte han kjempe mot sin 
forgjenger i en kamp på liv og død. 
Seierherren tok da på seg ansvaret 
for jaktgudinnens tempel, i hvert fall 
til nestemann utfordret ham til 
tvekamp ved å plukke den gyldne 
greinen.  
 
Sikkert er i hvert fall at "Liket i 
grøfta" ikke døde på fredelig vis. På 
dødstidspunktet var han mellom 25 
til 30 år, en kraftig kar, nesten 1,80 
m høy, som hele livet hadde utøvet 
hardt kroppslig arbeid. Han spiste 
også godt. Knoklene viser at bortsett 
fra en mindre jernmangel så hadde 
han en sunn og næringsrik diett, noe 
som var uvanlig på den tiden. 
Tanngarden var også i uvanlig god 
stand. Bare en tann manglet, noe 
som sannsynligvis skyldtes vold, 

men noe som var skjedd så pass 
lenge før døden inntraff at såret var 
grodd igjen med knokler.  
 
Dødsårsaken var på ingen måte 
alderdom, snarere minst fire 
pilspisser, som ennå stod mellom 
ribbena da skjelettet ble funnet. 
Disse ble skutt inn i ryggen fra kort 
hold. Som sin morder var også den 
døde en bueskytter. På underarmen 
bar han en kostbar armbeskytter av 
polert stein.  
 

 
 
Bakholdsangrep? 
I følge Price er saken klar. "Liket i 
grøfta" døde ikke i et pilregn under 
et slag, men ble målrettet skutt av en 
enslig angriper. "Å skyte fire eller 
flere piler etter hverandre inn i 
ryggen var en logisk handling, hvis 
man ville hindre en muskuløs og 
temmelig forbannet mann fra å reise 
seg", uttaler Price i samtale med 
SPIEGEL ONLINE.  
 
Dersom denne formen for 
vaktavløsning, gjennom drap av ens 
forgjenger, faktisk var et 
gjentakende rituale, må det 
nødvendigvis finnes flere funn som 
kan støtte opp om påstanden. "Det 
gjør det også!" sier Price. I de senere 
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årene har man funnet flere 
usedvanlige lik i nærheten av 
Stonehenge: " The Amesbury 
Archer" og "The Boscombe 
Bowman". Begge skjeletter dateres 
til omtrent samme tidspunkt som 
"Liket i grøfta", da Stonehenges 
megalitter akkurat var blitt reist. De 
var begge middelaldrende menn og i 
følge gravgjenstandene også 
bueskyttere. Knoklene tyder på 
harde kamper: begge har lignende 
store skader på venstre lår, som godt 
kan stamme fra en stridskølle, og 
som førte til at de i hvertfall haltet i 
de siste årene av deres liv. 
 
Indisier, men ingen bevis 
"Når jeg ser skjelettene, minnes jeg 
med én gang på en passasje fra 
Caesars beskrivelse av 
druidekulten", sier Price. I følge den 
romerske keiseren valgte druidene 
sin nye leder på denne måten, men 
også gjennom tvekamp. For ca. én 
måneds tid siden fant arkeologer for 
første gang en grav, hvor det kan 
være snakk om en druides levninger.  
 
Price presenterer nok en bit i 
puslespillet. Grekeren Pytheas 
nevner i sin reiseberetning fra 
Storbritannia i det 4. århundre før 
Kristus et kjempestort og 
sirkelformet tempel til Apollon. 
Dette skal ha ligget i nærheten av en 
by. Kongene og vokterne av 
helligdommen kalte seg Boreads, 

etter den kalde nordavinden. I disse 
kjenner Price igjen vokterne av 
Stonehenge.  
 
Buen er i tillegg yndlingsvåpenet til 
Apollon. Det samme gjelder for 
søsteren Artemis, den romerske 
Diana, hvis voktere ved Nemi 
bemerket seg ved drap på sine 
forgjengere. "Jeg tror imidlertid ikke 
at disse to kultene ved Stonehenge 
og Nemi har et felles utspring", sier 
Price og setter dermed en stopper for 
en videre utvikling av sin ville 
fantasi. "Men det er hovedsakelig 
fordi jeg ikke kan finne noe beviser 
som tyder på en slik sammenheng." 
 
Det gjenstår imidlertid flere kilder til 
tvil. Voldsom død, uansett om den 
kom forfra eller bakfra, på kloss hold 
eller på avstand, ved pil eller kølle, 
hørte sannsynligvis ikke til 
sjeldenhetene i bronsealderens 
Storbritannia. Samtlige av 
fortellingene om sirkelformede 
helligdommer, pilskytende druider 
og tempelvoktere stammer i tillegg 
fra senere århundrer og fra forfattere 
som kom fra den andre enden av den 
kjente verden på tidspunktet. Om 
"Liket i grøfta" virkelig ble skutt av 
sin etterfølger, mens han blunket 
mot den stigende morgensolen, vil 
arkeologene med sine metoder 
selvsagt aldri kunne finne ut av. 
 

 
URL: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,543148,00.html              
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Innkalling til årsmøte 2010 i Norsk Langbuelag 
 
13 mars kl 18.00 i Moss Bueskytterhall, etter innendørs-nm i historisk 
bueskyting. 
 
Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av: ordstyrer og referent, samt to til å underskrive protokollen. 
3. Årsberetningen. 
4. Regnskap. 
5. Plan og budsjett 
6. Kontingent. 
7. Valg av nytt styre. Samt valgkomite 
8. Innkomne forslag. 
 
Innsending av saker skjer til bue@kviljo.no, eller sendes til Ivar Malde, Kviljo, 
4550 Farsund. Sakene må sendes senest 14 dager før årsmøtet. Oppdatert 
saksliste vil legges ut på www.langbue.no i forkant av årsmøtet. 
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Annonser: 
 

 

HISTORISK  

INNE NM 2010 
13 Mars 

Moss Bueskytterhall 
Klokken 11.00 skytes de første pilene i årets Inne NM. Oppmøte 

senest kl.10:00 for registrering og kontroll. Påmeldingsavgiften, 

kr.200 for senior og kr.150 for Junior betales kontant ved 

oppmøte.  

Kafeteriaen vil være åpen slik at det er mulig å få seg noe 

munngodt og noe å drikke. 

Det er mulig å overnatte i hallen hvis du vil det, men da må vi få 

melding om det. Spørsmål ang. overnatting kan stilles til Trond 

Kvitnes på telefon 92284547 

Bekledning er valgfri, men vi håper jo at du kan stille historisk 

kledd. 

Påmeldinger sendes til nm2010@langbue.no 

Har du spørsmål om konkurransen kan du ringe enten  

Ivar på 99155405 eller Håkon på 91791776 
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Bjørgvin Bogelag 
 
Denne våren vil vi organisere treff med trad og historiske bueskyttere i 
Bergensområdet. Vi gjør dette uformelt under navnet Bjørgvin Bogelag. 
Samlingene vil finne sted på Hordamuseet: 
 

Søndag 14.feb 
Søndag 28. mar 
Søndag 18. apr 
Søndag 30.mai 

 
Ta med bue og mat. Det blir gjerne bål. For mer info om klokkeslett, transport 
og opplegg se bueforum.no og/eller langbue.no når det nærmer seg. Evt. kontakt 
Marianne på tlf. 93611498. 
 
 

Tolkien-fan og lyst til å være med i en film? 
 
Norsk Langbuelag har blitt spurt om våre medlemmer kunne tenke seg å være 
statister i en film, hvor handlingen er lagt til Tolkiens verden. De har behov for 
bueskyttere til diverse scener med pilregn og lignende. Filmingen vil 
hovedsakelig finne sted på østlandet. Er du interessert i å være med, se mer info 
på www.langbue.no.  Påmelding tolkien@langbue.no 
 
 

Arrangement i løpet av året. 
 
Norsk Langbuelag og andre bueinteresserte arrangerer flere treff og 
konkurranser for historisk interesserte bueskyttere i løpet av året. Blant annet 
innendørs NM, utendørs NM, Tradpilen i Hvaler, deltakelse på Borre 
Vikingmarked osv.  Informasjon om disse vil være å finne på www.langbue.no.  
Vel møtt! 
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Adelskalenderen – Presisjon 
Her er bare første side av kalenderen gjengitt. For fullstendig liste, se www.langbue.no. Listen 
er sist oppdatert 10.05.2009, og gjelder for vanlig 60-pils FITA. 
 
Trond Kvitnes  Moss BS Senior  522 
Harald Økern  Lillestrøm Bueskyttere Senior  463 
Øystein Larsen  Strømmen og omegn bueskyttere Senior 461 
Alexander Helberg  Eiker Langbuelag Senior  458 
Per Paulsen  Oslo Bueskyttere Senior  458 
Ingar Abrahamsen  Hvaler Bueskyttere Senior  457 
Arne Aas Karlsen  Drammen BS Senior  453 
Harald Støen  Norsk Langbuelag Senior  447 
Reidar Randen  Oslo Bueskyttere Senior  438 
Petter Hjelle  Fredrikstad BS Senior  436 
Nils Torske  Sverresborg BS Senior  432 
Oddbjørn Fritzøe  Tønsberg TOB Senior  430 
Robin Eriksen  Viken Langbuelag Junior - 12m  429 
Truls Erik Dahl  Oslo Bueskyttere Senior  427 
Kjell Martin Nyseter  Eiker Langbuelag Senior  424 
Stein H. Nielsen  Hvaler Bueskyttere Senior  411 
Martin Nordli  Drammen BS Senior  409 
Odd Mikkelsen  Sverresborg BS Senior  408 
Are Onstad  Sverresborg BS Senior  406 
Irun Elverum Dahl  Oslo Bueskyttere Damer  397 
Knut Nergaard  Drammen BS Senior  397 
Wiggo Nordskag  Kristiansand BS Senior  394 
Jan Roger Jerpåsen  Drammen BS Senior  390 
Tor Kristian Hovelsrød  Kristiansand BS Senior  389 
Helge Nilsen  Sverresborg BS Senior  385 
Robin Eriksen  Viken Langbuelag Junior - 18m  385 
Ivar Rasch  Drammen BS Senior  383 
Kristen Brennhaugen  Laugen bueskyttere Senior  381 
Kristoffer Griffin  Oslo Bueskyttere Senior  380 
Jan Erik Lindseth  Viken Langbuelag Senior  380 
Anders Thygesen  Eiker Langbuelag Senior  377 
Ola Klåpbakken  Laugen BS Senior  377 
Rangnar Holte  Hvaler Bueskyttere Senior  376 
Ragnar Holte  Hvaler Bueslyttere Senior  376 
Per Johansen  Viken Langbuelag Senior  372 
Rune Arnestad  Drammen BS Senior  371 
Lars Hoen  Kr. Sand BS Senior  369 
Per Øivind Nordby  UBK Senior  369 
Rune Karlsen  Eiker Langbuelag Senior  366 
Jon Mihle  Eiker Langbuelag Senior  362 
Dag Rune Andersen  Surnadal Pildragarlag Senior  360 
Espen Brune  Kr.sand BS. Senior  359 
Per Onsrud  Laugen BS Senior  358 
Andreas Austrheim  Norsk Lanbguelag Junior - 12m  356 
Marcel Leilienhof  Vidar BS Senior  354 
Roger Eilertsen  Vidar BS Senior  353 
Håkon Eriksen  Viken Langbuelag Senior  351 
Sondre Riise Midtun  Norsk Langbuelag Senior  350 
Geir Johansen  Sverresborg BS Senior  347 
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Adelskalenderen – Lengde 
Her er bare første side av kalenderen gjengitt. For fullstendig liste, se www.langbue.no. Listen 
er sist oppdatert 05.09.2008, og gjelder antall meter skutt med historisk bue. 
 
Ivar Malde  356 Norgesrekord - Herrer 
Nils Torske  325 
Are Onstad  266 
Ole K. Brattli  238 
Einar Johan Mehl 232 
Krister Engvoll  229 
Joachim Arntzen  224 
Mike Mills  219 
Truls E. Dahl  216 
Erik Diserud  211 
Kristoffer Griffin  207 
Per Onsrud  206 
Kristen Brendehaugen  205 
Tore Svepstad  204 
Johnny Randen  203 
Jan de Gier  202 
Sigmund Skeie  202 
Jan Erik Lindseth  201 
Lars Hoen  201 
Per Ellehammer Johansen  200 
Irun Dahl Elverum  198 Norgesrekord - Damer 
Trond Kaare Houmb Hagerup  193 
Hege Tvete  192 
Håkon Eriksen  191 
Ola Dimmen  190 
Daniel Taralrud  187 
Ingar Abrahamsen  187 
Lars Søderholm  186 
Nils Lystad  186 
Petter Andresen  186 
Martin Nordli  183 
Bendik J. Moen  180 Norgesrekord - Junior 
Johannes Ibel  179 
Robin Eriksen  179 
Tom Nitteberg  178 
Per Olav Johnsen  177 
Einar Hansen  175 
Helge Nilsen  174 
Ola Klåpbakken  174 
Terje Grime  174 
Gina W. Teksum  173 
Ivar Rasch  173 
Kjetil Engja  173 
Per Paulsen  172 
Ragnar Homb  172 
Arne Karlsen  171 
Oddbjørn Fritzøe  169 
Reidar Randen  169 
Vegard Mikalsen  169 
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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 det å skyte med historisk pil og bue. 
 
Samtlige medlemmer har mulighet til å sende inn saker og få dem på trykk. Her 
er en gylden mulighet til å f.eks reklamere for lokale konkurranser, eller dele 
erfaringer rundt forskjellige buetyper. Hovedkravet til tekstene man ønsker å få 
på trykk i bladet, er at de kan kobles til skyting med historisk pil og bue. 
Artikkeleksempler: 
 

• Historie – f.eks: hvordan engelskmennene brukte buene i middelalderen 
• Håndverk – f.eks: hvordan man best tørker bue-emner 
• Teknikk – f.eks: hvordan man skyter med tommelring 
• Konkurranser/treff – f.eks: informasjon om hva og når 
• Regler – f.eks: forslag til nye konkurranser med tilhørende regelverk 
• Bilder – f.eks: ganske enkelt et bra bilde med en beskrivende setning 

 
Vi tar gjerne også imot salgsannonser. Private får annonsere gratis, mens firmaer 
bes om et symbolsk bidrag til laget. Ta kontakt med redaktøren. 
 
Størrelsesmessig er det 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. 
 
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 tekstene før 
trykking. 
 
Fristene for innsending vil variere, men det er ingen grunn til å utsette 
skrivingen av denn grunn. 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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