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Redaktøren 
 
Jeg vil først og fremst benytte anledningen til å ønske vår nye leder, Ingar 
Abrahamsen, hjertelig velkommen. Langbuelaget er i trygge hender! 
 
Det gleder meg at vi nå gir ut årets andre utgave av Toxofil. Siden sist har en del 
hendt. På årsmøtet ble det vedtatt et par regelendringer, og av den grunn har vi 
valgt å trykke det oppdaterte regelverket i bladet. Der vil du blant annet se at det 
er innført en ny lengdeskytingsgren, kalt ”Standard pil”. Man håper og tror at 
dette vil være en konkurranse der man ikke nødvendigvis trenger å ha en 
dedikert lengdeskytingsbue for å kunne hevde seg i toppen, samtidig som den vil 
premiere de som stiller med en litt kraftigere bue.  
 
Denne utgaven av bladet kan by på flere artikler det er verdt å få med seg. Vi får 
blant annet høre om raskt voksende interesse og aktivitet på Nordvestlandet, 
Bue-merket i speideren og kan lese en utfyllende og ikke minst nyttig artikkel 
om emne-henting for å lage sin egen bue. Informasjon om årets høydepunkt – 
ute-NM på Jørundgård i august – er også med. Håper vi ses der! God 
fornøyelse! 
 
Ivar Malde 
Redaktør 
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Lederen 
 
Du sitter nå med årets andre ”Toxofil”. Som 
nyvalgt leder i Norsk Langbuelag (NL), har jeg 
nå fått muligheten til å dele noen av mine tanker 
og visjoner om vårt lags fremtid. Først vil jeg 
bare si at jeg er både glad og stolt over å ha blitt 
valgt til leder for vårt flotte lag. Jeg er opptatt av 
dialog med medlemmene, og skulle du ønske en 
prat er det bare å ta kontakt. 
 
Min visjon er at NL skal få flere og mer aktive 
medlemmer, og at vi i styret kan stimulere til 
aktivitet i den del av landet dere bor. Jeg ser for 
meg at slik vi er organisert i dag, kan veien gå om regionale aktiviteter hvor lag 
og klubber i den enkelte region står for arrangement. Laugen BK m/flere kan stå 
som et godt eksempel på at dette nytter, da de i sommer vil stå for NLs 
Historiske NM ute, men selvsagt i nært samarbeid med styret i NL. 
 
Jeg tror at for å skape levedyktige buemiljøer er man avhengig av ildsjeler med 
tiltakslyst og interesse for historisk bueskyting. Buemakerkurs og etterfølgende 
samlinger med bueskyting kan være rett vei å gå. NL kan stå for formidling av 
instruktører hvis dette er ønskelig. 
 
Som leder ønsker jeg å fokusere på hva våre vedtekter sier, slik at dette ikke 
bare blir tomme ord. Vedtektene våre er faktisk et meget godt arbeidsdokument, 
og vil bli fulgt opp av meg som leder. 
 
Litt om meg selv: 
Min interesse for bueskyting ble vekket i 2000, da jeg leste en artikkel i 
Dagbladet med Truls Erik Dahl. Etterfølgende kontakt med Truls ble til en 
selvlaget askebue og i ettertid har det blitt mange piler både i NL og Hvaler BS. 
Erfaring som leder har jeg gjennom lederverv i egen klubb og som styremedlem 
i Østfold Bueskytterkrets. Trenerautorisasjon fikk jeg gjennom NBF. 
 
Jeg håper å kunne bruke noen av mine kunnskaper og erfaringer til NL-
medlemmenes beste, og at dere opplever meg som en god og jordnær leder dere 
ikke er redde for å ta en prat med, hva enn temaet skulle være. 
 
Da gjentår bare vårt motto: ”Carpe arcum!” (Grip buen!) 
 
Ingar Abrahamsen 
Leder 
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Rekruttering  

Av Truls Erik Dahl 
 
”Har noen her lyst på gratis bue?” ”Jaaa”, roper hele ungeskokken i kor. Hvor 
finner vi slike hen? De stusser litt, før den kvikkeste spør litt nølende: ”I 
skogen?” 
”Helt riktig”. 
Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har svart dette, men det er ikke få. 30 000 
års natur og verdens-historie må ikke glemmes. Stedet denne gangen er 
Middelalderparken ved Mariakirken i Oslo, som vanlig er jeg kledd i 
middelalderklær, utstyr pil og bue. Nærmeste nabo er det marmorerte operabygg 
som åpner i dag. Det er også speiderdag i Oslo og jeg skal lære noen hundre 
speidere i alle aldre å skyte pil og bue på 4 timer. Heldigvis har jeg fått hjelp av 
3 roverspeidere som jeg lærte opp for en uke siden. Buebygging og litt 
bueskyting. De kommer i mindre puljer, dette går veldig greit. De har nettopp 
lært om St. Halvard, Oslo skytshelgen og hvorfor han holder en bunt med piler i 
høyre hånd i byvåpnet. Speiderne er disiplinerte og motiverte, halvparten jenter, 
halvparten gutter. De får utlevert to brosjyrer, en fra ”Norges bueskytter 
forbund” og ”Bygg en enkel bue” med skyteteknikk og det nye regelverket til 
speidermerke i ”Pil og bue”. Og så får selvsagt alle prøve å skyte tre piler, på 6 
meters avstand. Pil og bue aktiviteter er 
alltid populært, også nå. 
 
Både speideren og bueskytterforbundet 
ønsker flere medlemmer, Nintendo, 
Playstation-spill og ikke minst fotball, er 
noen av utfordrerne. Til sammen teller I 
KFUM/ Norges Speiderforbund ca. 30 000 
medlemmer. I Bueskytterforbundet finnes 
ca. 1000. Undertegnede har fått økonomisk 
støtte av sistnevnte for å innføre pil og bue 
som aktiv og varig speideraktivitet. Vi har 
fått til buebyggerkurs/skytekurs for ca 30 
ledere i begge speiderbevegelsene, KFUM 
og NSF. Disse ledere og rovere skal nå ut 
og spre budskapet, og ved å motivere for 
speidermerket i ”Pil og bue”. Kanskje 
speideren etter hvert kunne danne lag 
”Speiderns Bue Klubb” eller ”St. Georgs 
BK? 

 
 
 

Marius, alltid beredt Oslospeider 
prøver sin 

nylagde askebue i middelalderparken. 
SAS-hotell og ny Opera i bakgrunnen. 
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Utkast til fordypningsmerke for tropp Pil og bue: 
 
Obligatoriske krav: 

• Finn et eksempel fra 
historien eller litteraturen 
hvor pil og bue spilte en 
viktig rolle. Presenter 
dette på en kreativ måte 
(gjenfortelling, 
dramatisering, tegneserie 
e.l.) for resten av 
patruljen/troppen.  

• Finn ut hvilke typer buer 
som finnes (eller fantes 
før) og hva som er 
forskjellen i byggemåter 
og bruksområder. Lær 
hva som kreves for å 
bygge egen bue og pil av god kvalitet (tresorter, form og størrelse, spenn, 
vekt osv).  

• Lær deg sikkerhetsregler i forbindelse med bruk av pil og bue. 
Gjennomfør deretter en sikkerhetsopplæring i patruljen din.  

• Bygg din egen trebue hvor du legger vekt på både kvalitet og utforming.  
• Øv deg på å skyte med din egen bue. Treff blinken på 12 meters avstand 

10 av 60 ganger. Blinken skal være 60 cm i diameter.  
 
Valgfrie krav: 

• Lag din egen trepil hvor du legger vekt på både kvalitet og utforming.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSF-merket    Truls Erik Dahl 
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Gaular Pildragarlag  

Av Bjørnar Burdahl 
 
Det begynte i januar i fjor, med at jeg bygde en enkel bue med piler og begynte 
å skyte litt. Jeg lagde til noen kompiser, så ble de med å skyte. Så kom våren og 
skyting utendørs. Folk som passerte ble nysgjerrige, og flere ble med. Da 
sommeren kom var vi blitt så mange at vi bestemte oss for å opprette en klubb. 
Møtet ble holdt utendørs i August, og før sommeren var slutt hadde jeg klart å 
skaffe klubben treningstid en gang i uka i skolens gymsal.  

 

 
 
De fleste medlemmene i starten var i skolealder. Men mange hadde foreldre med 
seg på treninga, og disse var litt nysgjerrige de også.” Hvorfor bare stå og se på? 
Jaja, jeg kan vel bli med jeg også, bare for moro skyld!” De voksne fant fort ut 
hvor gøy og utfordrende dette er, og nå har klubben 35 medlemmer! 30 av dem 
skyter med historisk bue. 
 
I vår har vi sett at mange har uteblitt, spesielt blant de unge. Dette er sikkert et 
vanlig fenomen. De er impulsive, og skifter interesser. Det er også vanskelig å 
gjøre alle til lags når det gjelder valg av treningstid. Fotball er veldig populært, 
og de fleste dager er det enten trening eller kamp for en eller annen 
aldersgruppe. Dette er greit nok. Det er ikkje noe poeng for meg at vi skal være 
så mange. Det viktigeste er at vi har en klubb, et tilbud til de som er interesserte 
og vil være med.  På noen treninger har vi vært flere på voksengruppen enn på 
barnegruppen, og det synes jeg er artig. Så mange som 14 voksne har jeg telt på 
en trening! Og mange av dem begynner å skyte godt også! Vi har hatt innendørs 
klubbmesterskap i vinter, og den 5.juni hadde vi en familiedag utendørs med 
klubbmesterskap. Det er rart å tenke på at det var jeg som startet dette, når jeg 
ser hvordan det har utviklet seg.  
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Bogemakarlauget 
Jeg tok med meg et par interesserte voksne og viste dem hvordan man lager bue. 
Dette utviklet seg til å bli en ukentlig aktivitet, hvor vi lager buer, piler, strenger, 
vi dampbøyer og varmebehandler, vi diskuterer og tester og viser hverandre hva 
vi har laget. Disse kveldene setter jeg stor pris på. Det er sosialt, lærerikt og det 
blir mye godt utstyr i omløp, både for oss og de andre i klubben. Vi kaller oss 
litt spøkefullt for Bogemakarlauget, og man skal ha meget god grunn for ikkje å 
møte. (Emnehenting i skogen for eksempel...) Forrige gang var vi 11 stykker! 
Nå har jeg fått med meg tre av de andre på å lage flightbuer, og det kan bli 
spennende. En av dem klarer å skyte presisjon med buer på 100 pund, så når han 
får en ”passelig” kraftig flightbue, kan det gå fryktelig langt! 
 

 
 
Nå ser det ut til at vi kan bli 4 – 5 stykker fra laget vårt som stiller i NM i 
sommer. Vi gleder oss til å møte alle de andre, konkurrere med dem, og ikkje 
minst studere og diskutere buemakeri til langt på natt… 
Vi sees på Jørungård!!! 
 
Buemaker / bueskytterhilsen fra Bjørnar 
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Spikk ei bue! 
Av Daniel Taralrud 

 
Litt om de forskjellige trær det er mulig å finne her til lands, og hvordan hente 
emner 

  
FORBEREDELSER: 
Det er mange ting å tenke på når du skal finne et bra emne til bue. Det skal 
uansett mye til for at du ikke finner noe som kan brukes. Første trinn i prosessen 
er å finne fram ei sag og/eller ei øks. (Ikke den rustne gamle saga innerst i 
skrotboden eller øksa du brukte på lecastein i fjor høst. Godt redskap gjør det 
hele mange hakk artigere.) Pakk også ned ei flaske trelim i sekken, og en kniv. 
Et tau på ca 10 meter er ofte til hjelp om du finner et tre der du må passe på 
fallvinkelen. 
 
I lomma på sekken bør du plassere ei flaske med noe å drikke, og en liten 
matbit. Det kan være tungt arbeid å hente de beste emnene. Neste trinn er å finne 
ut hvor du kan hente emner. I prinsippet kan du hente det alle steder som ikke er 
inngjerda til hagebruk eller tydelig planta til parkformål eller pynt. Vi kommer 
tross alt ikke rullende med skogsmaskiner for å hente tømmer i større omfang. 
Noen steder i landet er det imidlertid enkelte grunneiere som ikke liker besøk, 
men om man spør og forklarer mål og mening syns de fleste det bare er hyggelig 
at du tar en tur. Du bør samtidig passe på at du tar hensyn til mangfoldet i 
naturen, og ikke henter inn trevirke fra et område der det du henter er sårbart. 
Gamle og ærverdige trær bør også få stå i fred. 
 
Et enklere tips er å bevege seg i kommunal skog, eller langs veger eller toglinjer. 
Både vegvesenet og NSB er svært godt fornøgd med at du hjelper til med å 
rydde grøfter. Under høgspentledninger er det heller ikke mulig å gjøre så mye 
feil. 
 
Når sekken er pakka og du har bestemt deg for et passende område med litt 
skog, er det bare å ta beina fatt. (Noen steder i landet kan det selvsagt hende du 
må benytte deg av offentlig transport eller bil.) Vel framme i skogen skal man 
da se etter et passende tre. Jeg ser etter trær som alm, ask, lønn, gullregn, einer, 
villkirsebær, barlind, hegg, hassel, rogn, bjørk eller tjukke tornebuskstammer når 
jeg er i skogen. Fra hager og lignende tar jeg gjerne i mot syrin og ellers alle 
typer steinfrukttrær folk vil fjerne. Om jeg planlegger laminerte buer, ser jeg 
også etter gran og furu som har vokst i bue, slik at de har fått tennarved. (Dette 
kommer jeg ikke til å gå nærmere inn på her). 
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Alle trær som har rette stammer og en diameter over 6 cm vil kunne bli vurdert 
som potensiell bue, med unntak av noen få sorter. Videre ser jeg på kvister, og 
hvor de eventuelt sitter på stammen. Det ideelle er at ryggen på bua blir kvistfri.  
Så over til noe litt mer avansert. Årringene på emnet sier ofte mye om kvalitet. 
Som en enkel regel kan man si at løvtrær skal ha breie årringer med tynne striper 
som skiller årringene fra hverandre. Bartrær skal ha tettest mulig årringer, og 
gjerne mye kjerneved.  
 
Noen løvtrær er for øvrig diffus-porøse, som i praksis vil si at det ikke spiller så 
stor rolle hvordan årringene ser ut, da de har omtrent like egenskaper uansett. 
Hassel, lønn, bøk og bjørk er eksempler på slike.  
 
Når du så har funnet fram til treet som skal få lov til å bli bue, felt det og delt det 
inn i passende emner, kommer meninga med trelimet. Endene på hvert emne 
smører du inn med trelim. Dette hindrer treet i å tørke såpass fort at det blir 
sprekker i endene. 
 
Noen liker å splitte de største stokkene før de legges til tørk, andre liker å vente 
til de har tørka en stund. Personlig pleier jeg å ta det når jeg har tid, så om det 
blir med en gang eller etter hvert varierer. Begge deler går fint, men emnet 
tørker fortere om det er splitta enn om det er del av en større stokk. Så snart 
emnet/emnene er vel hjemme, legges emnene til tørk på et kaldt og tørt sted. 
Seinere kan de flyttes til et varmere, tørt sted. Hvor lenge et emne må tørke før 
det er klart avhenger av treslag og størrelse på emnet, men etter ca 10-12 mnd er 
et emne på 7-8 cm. i diameter stort sett klart til å jobbe med.  
 
  
Litt om de forskjellige treslagene 
 
ALM: 
Alm er fantastisk til buer. Alm gir gode buer uansett hva slags bue du vil lage, 
og er dessuten lett å tørke riktig, ok å arbeide i, og reagerer godt om du vil være 
litt avansert å gå for varmebehandling av buken. Det er utrolig hvor mye 
“juling” alm tåler, og det er rett og slett vanskelig å ikke få til ei bue som virker 
om du bruker alm. Det finnes mange typer alm, men i Norge (og Sverige), er vi 
så heldige at den vanligste typen alm her oppe er den beste av alle variantene. 
Alm finner du ofte i små søkk, i skråninger og bekkefar, gjerne på skyggesider.  
 
ASK: 
Ask er over store deler av landet ganske lett å finne. Den er lett å kjenne igjen, 
og lett å tørke. Tørr ask er steinhardt å jobbe i. Den Norske aska er etter hva jeg 
har erfart litt hardere og tyngre enn den som importeres som plank. Det er 
imidlertid store individuelle forskjeller fra en ask til en annen. Ask kan brukes til 
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alle typer buer, alt fra flatbuer til langbuer. Med varmebehandla buk kan den fint 
brukes til lange, kraftige krigsbuer. Ask finner du mange steder der det er mildt 
nok klima, gjerne i blandingsskog, jordkanter, langs toglinjer, veger, eller ned 
mot vann. Ask er etter min mening vel så bra som alm, men den er mer glad i å 
trekke til seg fuktighet enn alma, og krever derfor en god behandling som holder 
fuktighet ute. Om den trekker fuktighet vil den følge strengen. 
 
LØNN: 
Den lønna vi finner mye av her i landet er faktisk kjent som den beste til buer av 
alle typer lønn. På norsk heter den spisslønn, mens den på engelsk går under 
navnet “Norway maple“. Lønn er et fint tre å jobbe i, og gir glimrende resultat. 
Det er mulig å lage alle typer bue av lønn, alt fra lette, korte blinkbuer til lange, 
tunge krigsbuer. Lønn vokser omtrent som ugras på Tangen, og er et vanlig 
innslag mange andre steder i landet også. 
 
GULLREGN: 
Gullregn er vel ikke i utgangspunktet hva man kan kalle et innfødt treslag, men 
går man langt nok tilbake i tid er tross alt alle planter innflyttere i den Norske 
fauna. Jeg tar med gullregn fordi den ofte er å finne som grøftevegetasjon langs 
vegene sør i landet, og langs NSBs spor for jernhesten. Gullregn er uansett ikke 
noe alle har god tilgang til. Gullregn er et glimrende materiale til bue. Ikke bare 
har gullregn gode egenskaper som gjør den egnet til mer eller mindre alle typer 
bue, den ser også meget bra ut. Med en mørkebrun kjerne og en gulhvit ytterved, 
er den blant de aller peneste treslagene man finner. Gullregn har imidlertid lett 
for å utvikle råte om de blir for store. Det er kjerneveden som er sterk i gullregn, 
men jeg anbefaler å beholde yttterveden på mest fordi det ser bra ut. Hva som 
helst slags bue blir bra med gullregn. Mange rangerer det likt eller til og med 
over barlind. Gullregn er minst like giftig som barlind, så jobb ute og i god vind. 
 
EINER: 
Einer kan handteres som “lillebroren” til barlind. Finner du rett einer uten for 
mye kvist i ryggsida, med tette årringer og en god del kjerneved, kan du få til 
gode buer. Ei bue i einer bør ha minst halvparten av tverrsnittet ved grepet med 
kjerneved for å gi best resultat. Einer er lett å jobbe i, og øker egenskapene i 
kompresjon godt ved varmebehandling. Husk at dersom einer knekker er det 
mer som en eksplosjon enn et lite knekk..  
Einer som vokser i litt steinete eller dårlig jord er ofte den beste. De fleste steder 
i landet er det mulig å finne einer. Det er fint mulig å lage langbuer så vel som 
steinalderbuer av einer, men jeg ville ikke valgt einer til krigsbue. 
  
VILLKIRSEBÆR: 
Dette er et treslag som ikke er like lett tilgjengelig over alt, men om du finner 
villkirsebær får du til gode buer som ikke minst er meget fine å se på. Det er et 
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meget pent treslag, og alle med sans for det estetiske vil se mer enn en gang på 
buer av dette treslaget. Det er mulig å lage lange smale buer opp til omtrent 60-
70# av villkirsebær, men jeg ville satsa på et noe mer robust treslag om 
krigsbuer over 100# er målet. Aller helst liker kirsebærtreet å formes til ei 
flatbue av et eller anna slag.  
 
BARLIND: 
Det er vel ikke noe anna treslag som er så hyppig nevnt i forbindelse med buer i 
litteraturen som barlind. Det er det vel også en grunn til. Barlind er “ferdig 
laminert” fra naturens side, med kjerneved som tåler kompresjon og ytterved 
som tåler strekk i skjønn forening. Barlind er giftig, så det er anbefalt å ikke 
puste inn støv under arbeid med dette fantastiske materialet. Har du ikke et 
lokale med god ventilasjon eller står ute med vinden til hjelp, vil jeg ikke 
anbefale å jobbe noe særlig med barlind i det hele tatt. Barlind er for øvrig et tre 
vi ikke har for mye av, og er mange steder i landet ulovlig å felle. En god regel 
om du feller ei barlind på et sted det er lov, er at du bør plante ei ny for den du 
feller. Ellers står det litt barlind i parker og på kirkegårder, så med noen 
hyggelige ord med de rette menneskene kan du få være med å “rydde” litt 
barlind. Lag hva du vil av barlind og få et godt resultat, men det er nesten litt 
synd og ikke prøve seg på ei krigsbue dersom man sitter med 2 meter god 
barlind.  
 
HEGG: 
Hegg er ikke så mye brukt til buer, men om du lager flatbuer og holder deg 
under 60# gir hegg godt fungerende buer. Med varme i buken kan man øke hva 
den tåler betraktelig. Hegg lukter godt og er ganske enkelt å jobbe i.  
  
HASSEL: 
Mange steder i landet vokser det hassel folk gjerne vil bli kvitt, den sprer seg 
som ugras når den først liker seg i et område. De beste buene av hassel er ikke 
nødvendigvis fra de største stammene. Se etter stammer på 5-8 cm, da får 
ryggen på bua en konveks form. Dette er en stor fordel på hassel, da den er mye 
sterkere i strekk enn i kompresjon. Med konveks rygg og flat buk, kan hassel 
brukes til flere typer bue, men den gjør seg best som flatbue. Varmebehandling 
av buken anbefales. 
  
  
ROGN: 
Rogn er et godt materiale til buer. Den er lett å finne, men til gjengjeld er det 
ikke lett å finne emner som ikke vrir seg. Den er også vrien å tørke. Trikset med 
rogn er å hente inn flere emner om gangen, gjerne ca 10 stk. Disse tar du av 
striper av bark på, som går fra den ene enden av stokken til den andre. Ved å 
gjøre dette slipper du ut litt fuktighet så det ikke dannes råte, samtidig som det 
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ikke tørker så fort at det sprekker. Alle emnene som vrir seg er gode å bruke 
som ved. Når du sitter med et ferdig tørka emne i rogn, er det en fordel å la 
ryggen være litt konveks, og jobbe for en så flat buk som mulig. Rogna 
forbedres også mye med varmebehandling av buken.  
 
BJØRK: 
Om man gjør med bjørka som med hassel gir bjørka gode buer. Små emner som 
gir konveks rygg, og flat buk med varmebehandling gjør et av norges mest 
utbredte treslag til et egnet buemateriale.  
  
TORNEBUSKER: 
Mange steder i landet vokser det tornebusker. Om man finner en rett og lang nok 
stamme på 4 cm eller mer vil du få til gode buer av tornebusker. 
  
SYRIN: 
Jeg tar med syrin av en enkel grunn. Dersom du kjenner noen som skal ta ned 
syrinhekken sin, pass på å møt opp og plukk ut alt som ser ut til å kunne bli bue. 
Syrin er et glimrende buemateriale til alle buetyper. 
  
 
Det finnes flere trær som kan bli bue, f.eks eik, bøk, kristtorn med mer, men jeg 
har ikke brukt disse treslagene nok til å kunne si noe om det. Eik og bøk har jeg 
brukt i lamineringer med glimrende resultater, men jeg har fortsatt til gode å 
hente emner i skogen, tørke dem og spikke buer av det.  
Kristtorn er under utprøving, og virker som et meget spennende treslag. Uansett 
hvilket treslag som er vanlig der du bor, er det mulig å finne noe som kan brukes 
til bue. 
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Jakten på et bilde 

Av Jan Martin Berg 
 
Oppskriften på en severdig katastrofe: Man tager hva man haver, for eksempel 
en bærebjelke i bøk. Denne formes til den ser ut som en vakker, forseggjort bue, 
hvorpå den strenges. En pil anbringes på strengen, man spenner opp hva ens 
styrke formår, og kalamiteten bør derved være et faktum. Bliver det ikke 
vellykket, gives buen til juniorene.  
 
Denne parafrasen over Hanna Winsnes var vel noe av det første som slo meg da 
jeg fikk se bildene jeg tok av Frode Moen i aksjon med sitt nylagde monster av 
en flightbue. Jeg hadde fingret litt med den der den lå på benken inne på Tangen 
skole dagen før, og prøvetillet den litt mot foten. Selv med min begrensede 
buemakerkunnskap, skjønte jeg at dette hadde gode odds for å gå den veien høna 
sparker - bakut. Min nyervervede Nikon D300 var med til buemakertreffet, og 
jeg kunne virkelig ikke dy meg - verken for å ta bildene eller å publisere dem 
etterpå. Ivar Malde allerede hadde knekt sin bue to minutter i forveien, men jeg 
tenkte som så at gode historier har en tendens til å gjenta seg. Kameraet var 
allerede innstilt på serietagning og kort lukkertid.  
 
Jeg har fått litt godartet skjenn av Frode på forumet for denne billedserien, 
særlig fordi skytterens forvandling fra staut kar til en som ser ut som 
skolegårdens mobbeoffer ("hjelp, ikke slå!") ble så heldig fanget. Seansen tar litt 
over tre tidels sekunder. Jeg kan forsåvidt forstå ham. Han sto stille et par 
sekunder for å komme til hektene, sikkert litt ør etter at buen forsvant bak ørene 
på ham. Jeg derimot, bladde raskt gjennom bildene mine på displayet, det første 
han måtte høre etter fadesen var mine begeistrede rop: "Å fytti f... så jævlig 
bra!" Sikkert ikke trivelig. Den som ser etter legger imidlertid merke til at både 
øvre og nedre lem ryker tilnærmet samtidig. Det er om ikke annet, bevis på at 
begge lemmene er formet med jamlik styrke, og viser fremragende presist 
håndverk. Grattis Frode! ;-) 
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Annonser 
 
 

Ønsker du å annonsere i bladet? 
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 for innsending av annonse. 
 
 

 

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! 
 
 

 
LAUGEN BUESKYTTERKLUBB har fått webside 

 
Her kan du følge med i hva vi driver med og holde deg informert om stevner vi i 
Laugen BSK arrangerer  
samt en del andre stevner rundt omkring i landet.  
Dersom du/dere vil legge ut informasjon om stevner i vår kalender så send 
oss gjerne en mail.  
   
Vennlig hilsen 
Ola Klåpbakken 
Leder Laugen Bueskytterklubb 
http://sites.google.com/site/laugenbsk/ 
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Norsk Langbuelag  og  

Laugen Bueskytterklubb  i samarbeid med   
Rondane Pil og Bågå,      
Hamar Middelalderforening og  
Jørundgard Middelaldersenter    
 

ønsker 

Velkommen til 
NM Historisk  bueskyting utendørs 2010 
 
21.- 22. aug. på Jørundgard middelaldersenter i 
Gudbrandsdalen , 12 km nord for Otta  
 
Det konkurreres i tre forskjellige grener. 
På lørdag står presisjonsskyting på programmet, mens det på søndag er 
lengdeskyting  og artilleriskyting som skal gjennomføres.  
 
Presisjon består av  ”Historisk runde”, der det skytes 2 x 3 piler fra 5 hold fra 6m. 12m, 18m, 
24m og 30m. De beste skytterne fra de ulike puljene møtes til en avsluttende finale.  
Rekrutter skyter fra 6m, 9m, 12m, 15m og 18m (ingen finaleskyting).  
 
Når det gjelder lengdeskytingen så skytes det 2 x 3 piler. I tillegg til den vanlige klassen vil 
det bli en ny klasse ”standard pil”. 
 
Ved artilleriskytingen skytes det mot oppsatte merker på ukjent avstand, jamfør nytt 
regelverk. 
 

Middelalderdag 
Lørdagen 21. aug. vil det i tillegg til NM-
konkurransen foregå en rekke 
”Middelalderaktiviteter”. 
Jørundgard Middelaldersenter vil ha alle hus og 
utstillinger åpne, og det vil også være etablert 
en middelalder teltleir. Du kan se smeder, 
keramikere/pottemakere, buemakere, folk som 
lager piler og buestrenger.  Andre vil drive med 
ulike former for skinnarbeid. Du vil kunne se 
draktutstilling med middelalderklær og få 
demonstrert nålbinding. Det vil også finnes 
minimesse for salg av bueskytterutstyr.  De som 
har noe å selge eller vise fram er velkomne til å 
ta med dette. Plass stilles til disposisjon, men vi 
forutsetter produkter og presentasjon som passer                                                                                    Krogvold 
inn i det historiske miljøet.              
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Klasser: 
Damer senior og herrer senior. 
Junior (jenter og gutter) 13-15år. 
Rekrutter (jenter og gutter) under 13 år. 
 
Buer, piler og bekledning skal være i samsvar med Norsk Langbuelag sitt regelverk. 
Starttid skyteaktiviteter er begge dager kl 10.30. 
 

Buemakerkonkurranse: 
Tre klasser: Helved, Laminert, Replika (regelverk under utarbeidelse). 
Piler to klasser: Vanlig historiske og replika (regelverk under utarbeidelse). 
 

Startkontingent: 
Senior: kr 250,- 
Junior og rekrutter: kr 150,- 
Startkontingenten kan betales ved frammøte eller settes inn på kto 1503.15.79055 
Laugen bueskytterklubb, NM-Historisk. 
Påmelding innen 13.08.10 på eget skjema som vil følge den endelige innbydelsen. 
 

Felles middag lørdag kveld. 
I det vi har vært så heldige å få med DnB NOR som hovedsponsor, tillater økonomien 
oss å invitere skytterne til felles middelaldermiddag lørdag kveld kl 19.00 
Vær snill og meld fra ved påmeldingen om du skal delta/eller ikke delta på middagen. 
For andre som ønsker å delta på middagen, så er dette mulig til en pris av kr 200,- (Må bestilles 
på forhånd). 
 

Overnatting: 
På Jørundgard: Teltplass kr 100,- pr døgn, Campingvogn/Bobil kr 150,- pr døgn, 
Pilegrimsovernatting i seng på 3-5 sengsrom kr 100,- pr pers. pr. natt, soveplass under 
tak u/seng kr 50,- pr natt. Tlf. 61233700/9133293 
Romundgardseter (Høvringen 13km) familiehytter Tlf. 95181901 
Sandbakken  camping (1.5km) campinghytter  Tlf. 61233193 
Ulvolden motell og camping  11 km Tlf 61230323 
 
Påmelding og kontaktadresse: NM-historisk bueskyting 2010, v/Kristen Brendhaugen 
Tlf 95818673  e-post: kbrendha@bbnett.no 
Påmeldingsfrist senest fredag 13.august. 
Info om arrangementet vil bli fortløpende lagt ut på  Laugen Bsk sin hjemmeside: 
http://sites.google.com/site/laugenbsk.  og www.langbue.no      
Info om Jørundgard: www.jorundgard.no 

Hovedsponsor 
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Regelverk – Historisk klasse 
 
Ved årsmøtet 2010 ble regelverket revidert. Enkelte formuleringer ble omgjort for å gjøre det 
mer lettfattelig, og det ble blant annet vedtatt at fingerbeskytterne skal være lagd av 
naturmateriale. I tillegg ble det vedtatt å innføre en ny lengdeskytingsklasse kalt Standard pil. 
Regelverket for artilleri-konkurransen har også fått nytt innhold, og er en konkurranse som vi 
håper mange vil engasjere seg i. 
 
Med dette håper vi at reglene har blitt både enklere og mer historisk riktige, samtidig som de 
gir nye interessante mål for utstyrsmekkingen og skytingen. 
 
 
Intensjonsbeskrivelse 
Med Historisk Klasse menes alle verdens buetyper som man kan finne beskrevet 
i historien før 1900. Man skal ta hensyn til det historiske perspektiv i størst mulig 
grad, og de enkelte detaljer i krav til buer, piler og skyteteknikk skal forsøke å 
beskrive en konstruksjon og bruk som vi mener vil være i tråd med dette. 
 
UTSTYR 
Buen 
Buen skal være laget av naturmateriale med eller uten laminering. Kunststoffer som 
glassfiber tillates brukt i såkalte hornbuer og japanske Yumi. Ved lengdeskyting tillates 
ikke buer med kunststoffer. Ingen form for sikte eller andre merker som kan brukes til å 
sikte med tillates. Det tillates ikke brukt noen form for stabilisering eller kunstig tilført vekt 
på buen. Moderne lim og overflatebehandling kan benyttes. 
 
Pilhylle 
Pilhylle på buer fra før 1900 er tilnærmet ikke-eksisterende. Pilen skal derfor hvile mot 
hånden som holder buen. 
 
Buestreng 
Alle materialer tillates brukt. Strengedempere og nokkpunkter er også tillatt. 
 
Piler 
Pilene skal være lagd av naturmaterialer. Moderne maling tillates til pynt og 
beskyttelse. Fjær kan være av hvilken som helst type naturfjær eller pergament. 
Plastnokker tillates ikke. Nokksurring av metall er tillatt. Pilspiss kan være av hvilket 
som helst materiale. Ingen vektbegrensing. Arrangøren kan 
sette begrensninger på pilspissens utforming. Vanligvis 
tillates ikke jaktspisser. 
 
Fingerbeskytter 
Hvilken som helst type fingerbeskytter av naturmateriale tillates. Tommelring og japansk 
skytehanske (yugake) tillates brukt. Tommelringer kan være av metall. 
 
Bekledning 
Bekledningen skal være historisk etter beste evne og gjelder spesifikt for 
deltakelse i utendørs Norges Mesterskap i historisk bueskyting. For deltakelse i 
andre konkurranser er krav til bekledning opp til arrangøren og skal således 
annonseres på forhånd. 
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SKYTETEKNIKK 
Buen skal skytes med én hånd på grepet og én hånd på strengen. Fingersetting på 
strengen skal være slik at minst en finger er i kontakt med pilens nokk. 
 
DOMMER 
Dommer skal foreta teknisk kontroll ved alle konkurranser. 
 
SIKKERHET 
1. Buen er et farlig våpen, det kan være dødelig å bli truffet av en pil. 
2. Ved NL samlinger skal det utnevnes en ansvarlig skyteleder. 
3. Buen kan kun trekkes opp på anvist organisert skytelinje, og skytes i 
anvist retning. 
4. Det skytes kun ved avtalt signal fra skyteleder. 
5. Historisk bueskyting er vanskeligere enn skyting med moderne utstyr, 
således må arrangører av stevner ta rimelig hensyn til dette. Avstanden 
må nøye vurderes der det er mye publikum tilstede. 
6. NL er ikke ansvarlig for eventuelle uhell. 
7. Bueskyting skal ikke forekomme i beruset tilstand. 
 
KONKURRANSEFORMER 
 
NM 
NL arrangerer årlige NM, både utendørs og innendørs. 
 
Innedørs NM 
Det skytes standard 18 meter 60 pils FITA. 
 
Utendørs NM 
NM presisjon kåres ved Historisk Runde, eller eventuelt andre 
konkurranseformer. 
NM lengde kåres ved lengdeskytingskonkurranse 
I tillegg kan man under NM kåre Årets....... avhengig av hva slags konkurranse 
det er. F.eks. Årets buemaker eller Årets beste historiske bueskytter. 
 
Historisk Runde 
Blinkene (stubbene/pålene) er 24cm bred, 60cm høy og minimum 12 cm tykke. 
Det anbefales at blinkene skal stå med en avstand på 120 cm fra hverandre målt fra 
senter av "stubben". Avstandene det skytes fra er 6, 12, 18, 24 og 30 meter. Det skytes 6 
piler på hvert hold og gis ett poeng per treff. Vinner er den som etter endt antall 
runder er den med høyest poengsum. Poengsummene må skytes i konkurranser 
godkjent av NL for å gjelde. 
 
Historisk Bueskytter 
Det konkureres i hvem som har mest mulig historisk riktig drakt og bue utstyr. 
Det står arrangør fritt å lage regler 
 
Beste bue- og pilmaker 
To klasser: laminert og heltre. Hver buemaker kan stille med maksimalt 10 buer. Buene 
skal være oppstrenget under bedømmingen. Hver buemaker skal 
rangere de tre buene han/hun liker best i hver klasse og gi dem henholdsvis 3, 2 
og 1 poeng. Buemakeren kan ikke gi poeng til egne buer. Publikum kan dele ut 1 
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poeng i hver klasse. Det skal ikke gis noen føringer til hvordan poengene skal 
gis. Det er én klasse i pilmakerkonkurransen, med identisk poenggivning som for buene. 
 
Lengdeskyting 
Det skytes to runder á tre piler. Etter første runde plukker man piler, men setter 
igjen en markørpil ved den pila som har gått lengst. Så skyter man runde to. Hver 
skytter skyter altså 6 (2 x 3) skudd, men kan bytte buer og piler underveis etter 
eget ønske. Det skal etterstrebes å skyte på en så flat bane som mulig. 
Arrangørene bør på forhånd sette opp en gate med målepinner for hver 50 meter 
Oppmåling av skudd gjøres med 50 meter målebånd eller med laseravstandsmåler. 
For at resultater skal bli godkjente for adelskalenderen skal konkurransen 
være åpen for alle, annonsert på forhånd og ha to skytteledere som har deltatt i 
minst tre tilsvarende konkurranser før. 
 
Lengdeskyting ”Standard pil” 
”Standard pil” representerer det eldste rekonstruksjonsforslaget til en engelsk krigspil. 
Den ble utviklet av Hugh Soar og Chris Boyton for nesten 20 år siden. Pila må ha 
identifikasjonsmerker eller skytterens initialer. Minimum vekt er 52 gram. 
 
Nokk 
Nokken skal være forsterket med en hornplate/-kile som er omtrent 5cm lang. Nokkens 
dybde anbefales å være omtrent 6mm dyp. 
 
Skaft 
Ask anbefales for å oppnå 
minimumsvekten. Andre 
tresorter kan brukes. 
Minimum 
skaftdiameter ved spissen 
skal være 9,5mm. 
Minimum skaftlengde målt 
fra bunnen av 
nokken til pilspissen skal 
være 80cm. 
 
Styrefjær 
Styrefjærene kan være 
triangulære eller ha 
skjoldform. Bakkanten kan 
være naturlig eller 
skåret i en 90 graders 
vinkel. Spissen/hjørnet 
kan avrundes. Minimum 
lengde er 15,25cm. Minimum  Illustrasjon hentet fra http://englishwarbowsociety.com 
høyde er 1,9cm.     
 
Spiss 
Type 16 eller brynjebryter. Behøver ikke være håndsmidd. 
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Skyt og dø 
Alle skyttere skyter 1 pil hver mot blinken. De som bommer, samt dårligste pil, 
går ut. Skytterlinja flyttes to lange skritt bakover. Alle gjenværende skyttere 
skyter 1 pil. Og slik fortsetter det til en skytter (vinneren) gjenstår. Hvis det er 
to/flere skyttere i siste runde og alle går ut, flyttes skytterlinja bakover og de 
skyter på nytt. Dette gjentas til kun en skytter er igjen. Alternativt kan 
konkurransene gjennomføres med gradert system og flere piler. Dårligste resultat 
går ut. 
 
Hurtigskyting 
Skytterne stiller seg opp med pil på streng men ikke spent bue. Ved start er det 
om å gjøre å skyte og treffe med flest mulig piler innen den tilmålte tid, for 
eksempel 30 sekunder. Det ropes ”start” og ”stopp” for at skytterne tydelig skal 
vite når de skal begynne og avslutte. Piler som slippes etter slutt ropet gjelder 
ikke. Avstand og blink bestemmes av arrangøren. Som standard skytes det mot 60cm 
sirkulær bllink på 12 meter avstand. 
 
Artilleriskyting  
Det skytes mot tre påler som er plassert ved 70, 140 og 210 meter. Det er valgfritt 
hvilken påle man ønsker å skyte mot. Det gir fordel å skyte mot pålene på lengst 
avstand. Man får poeng etter hvor nær pålene man treffer. Poenggivende sirkler rundt 
pålene er som følger (oppgitt som diameter på sirkler): 
 
50m (junior)  10m – 3 poeng   5m – 7 poeng  2m – 12 poeng 
70m:   10m – 3 poeng   5m – 7 poeng  2m – 12 poeng 
140m:   24m – 3 poeng   12m – 7 poeng  6m – 12 poeng 
210m:  40m – 3 poeng   20m – 7 poeng  10m – 12 poeng 
 
Sirklene er ikke markert rundt pålene, men måles i etterkant av skytinga med et tau ut fra 
pålene der avstandene er satt ut som knuter. Hver skytter skyter 6 piler. Samtlige piler 
telles ved poengtelling. Pilene må være markert med navn eller annet merke som gjør 
det mulig å gjenkjenne dem. 
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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 
Bjørnar Burdahl   Senior  466 
Harald Økern  Lillestrøm Bueskyttere  Senior  463 
Øystein Larsen  Strømmen og omegn bueskyttere  Senior  461 
Per Paulsen  Oslo Bueskyttere  Senior  458 
Alexander Helberg  Eiker Langbuelag  Senior  458 
Pierre Brassman  Drammen Bueskyttere  Senior  457 
Ingar Abrahamsen  Hvaler Bueskyttere  Senior  457 
Arne Aas Karlsen  Drammen BS  Senior  453 
Harald Støen  Norsk Langbuelag  Senior  447 
Irun Elverum Dahl  Oslo Bueskyttere  Damer  440 
Reidar Randen  Oslo Bueskyttere  Senior  438 
Petter Hjelle  Fredrikstad BS  Senior  436 
Nils Torske  Sverresborg BS  Senior  432 
Jan Roger Jerpåsen  Drammen BS  Senior  431 
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 
Jens Erik Johannesen   Senior  423 
Oddvar Borgan   Senior  413 
Stein H. Nielsen  Hvaler Bueskyttere  Senior  411 
Ivar Rasch  Drammen BS  Senior  410 
Martin Nordli  Drammen BS  Senior  409 
Rune Nyhaug Karlsen  Eiker Langbuelag  Senior  408 
Odd Mikkelsen  Sverresborg BS  Senior  408 
Are Onstad  Sverresborg BS  Senior  406 
Line B. Ridderström   Junior – 12m 399 
Knut Nergaard  Drammen BS  Senior  397 
Wiggo Nordskag  Kristiansand BS  Senior  394 
Per Onsrud  Laugen BS  Senior  390 
Tor Kristian Hovelsrød  Kristiansand BS  Senior  389 
Kristen Brennhaugen  Laugen bueskyttere  Senior  387 
Robin Eriksen  Viken Langbuelag  Junior - 18m  385 
Helge Nilsen  Sverresborg BS  Senior  385 
Kristoffer Griffin  Oslo Bueskyttere  Senior  380 
Jan Erik Lindseth  Viken Langbuelag  Senior  380 
Ola Klåpbakken  Laugen BS  Senior  377 
Anders Thygesen  Eiker Langbuelag  Senior  377 
Rangnar Holte  Hvaler Bueskyttere  Senior  376 
Ragnar Holte  Hvaler Bueslyttere  Senior  376 
Lars "Lurtz" Hoen  Kr. Sand BS  Senior  373 
Per Ellehammer Johansen  Viken Langbuelag  Senior  372 
Rune Arnestad  Drammen BS  Senior  371 
Per Øivind Nordby  UBK  Senior  369 
Håkon Rødfjell  Viken Langbuelag  Senior  363 
Jon Mihle  Eiker Langbuelag  Senior  362 
Dag Rune Andersen  Surnadal Pildragarlag  Senior  360 
Espen Brune  Kr.sand BS.  Senior  359 
Andreas Austrheim  Norsk Langbuelag  Junior - 12m  356 
Marcel Leilienhof  Vidar BS  Senior  354 
Roger Eilertsen  Vidar BS  Senior  353 
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 10.05.2009. Lengder er oppgitt i antall meter. 
 
Ivar Malde  370  Norgesrekord Herrer 
Nils Torske  325 
Are Onstad  266 
Bjørnar Burdahl  250 
Eirik Diserud  249 
Daniel Taralrud  242 
Ole K. Brattli  238 
Einar Johan Mehl  232 
Krister Engvoll  229 
Frode Moen  227 
Joachim Arntzen  224 
Mike Mills  219 
Truls E. Dahl  216 
Kristoffer Griffin  207 
Per Onsrud  206 
Kristen Brendehaugen  205 
Tore Svepstad  204 
Johnny Randen  203 
Glenn Bach  202 
Jan de Gier  202 
Sigmund Skeie  202 
Jan Erik Lindseth  201 
Lars Hoen  201 
Rune Nyhaug  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 
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 
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Arkeologiske funn 
Av Ivar Malde 
 
Det finnes mange arkeologiske gullkorn i både bøker og på museer. Enkelte 
funn, som den godt bevarte steinalderbuen fra Holmegård, er godt kjent. Andre 
er derimot ikke like lette å spore opp, og krever litt leting for å finne frem til. 
Derfor vil jeg vie denne seksjonen av bladet til å gjengi tegninger eller foto av 
arkeologiske funn, slik at disse gullkornene får den heder og ære de fortjener! 
 

 
Pilspisser av bein fra Kragehul-funnet. Disse tidfestes til mellom år 200 og 570 
etter vår tidsregning. Ifølge Conrad Engelhardt (1867, Kragehul Mosefund) ble 
det funnet omkring 70 stykker av disse i myren. Lengdene varierte fra 3,5 til 8 
tommer. En av dem skal ha vært lagd av bein fra hest. Det finnes en håndfull 

slike spisser fra Norge også – blant annet ble det funnet en i en snøfonn i 
Jotunheimen for et par år siden. Beinspissene fra eldre jernalder har normalt 

flat tange, noe som vil si at skjeftinga er gjort ved å skråkutte både spiss og skaft 
og ganske enkelt lime de to skråkuttede flatene sammen. Etterpå har man surret 
med sener eller annet for å styrke skjøten. Spissene er oftest så store at det kun 

er leggbeinene fra større dyr som rein og elg som kan ha vært råstoff. 
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En plansje hentet fra Conrad Engelhardt sin ”Nydam Mosefund” fra 1865. 
Nydamfunnet er spektakulært på mange vis. Mest kjent er nok skipet som har 
blitt datert til år 325 etter vår tidsregning, men for oss toxofile er det virkelig 

mange interessante funn. Plansjen viser blant annet hvordan nokkene på pilene 
var utformet og dekorert. Legg også merke til de to buetuppene med pigg øverst 
på plansjen. En er lagd av gevir, mens den andre er smidd av jern. Man har nok 

regnet med å bruke buen som stikkvåpen om man gikk tom for piler! 
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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 tekster 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.  
 

Noen eksempler: 
• 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 

 

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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