
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOXOFILTOXOFILTOXOFILTOXOFIL    

Medlemsorgan for Norsk Langbuelag Medlemsorgan for Norsk Langbuelag Medlemsorgan for Norsk Langbuelag Medlemsorgan for Norsk Langbuelag –––– 2007  2007  2007  2007 –––– 4 årgang 4 årgang 4 årgang 4 årgang    

Gullvinnerne i årets Inne NM 
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Kapteinen har ordet. 
 
Norsk Langbuelag har siden 1999 avholdt NM i historisk bueskyting. Alle historiske 
bueskyttere i Norge blir invitert til tevling i lengde og presisjon. Vi har således hevd på dette. 
De siste årene også arrangert inne-NM. Ikke særlig historisk, men mange synes det er 
morsomt å skyte også om vinteren. Dessuten er det ofte krav til historisk bekledning på 
sommerstevnene, noe det ikke er på vinterstevnene. 60 pils FITA er en grei måte å måle egen 
og andres fremganger (eller tilbakegang☺) på. Se vår populære adelskalender og jakten på 
gullringen. I fjor sommer ble for første gang et lokallag bedt om å stå for NM (Nidaros 
Håndbuelag/Stiklestad). I sommer har Vestfold Langbuelag sagt seg villig til å stå ansvarlig 
for NM på Kaupang, landets eldste ”by”. År for år har NM i historisk bue økt i omfang og 
popularitet. Administrasjonen begynner å bli mer krevende. NL er den eneste landsdekkende 
klubb og således er det aldri et lokallag alene som arrangerer NM. Selv skyter jeg for landets 
eldste klubb, Oslo Bueskyttere. De som ikke har noe lokallag eller miljø i nærheten, kan skyte 
for NL. I Oslo er det til sammen ikke mer enn 10-12 aktive bueskyttere, da også de moderne 
bueskyttere inkludert.  
 
Så godt som ingen med historisk utstyr stiller i Norges Bueskytterforbunds (NBF) NM. 
Årsakene er flere tror jeg:  
 

1. For stor kulturforskjell mellom moderne eliteskyttere og historiske bueskyttere. 
Mange av våre folk trives nok bedre i ”bredden” på mer uformelle ikke-aproberte 
stevner og treff. 

2. Dyr deltakeravgift i NBF, mye ventetid under stevnene og ofte er NM lite sentralt.  
3. Alt for mange NM-stevner, rundt om i vårt langstrakte land. For Trad/Hist. kan man 

skyte: Skive inne. Skive ute. Jakt og Felt. Kvinne, Mann, Juniorer, Kadett. Og i tillegg 
klubblag for disse. Til sammen kårer NBF nærmere 100 Norgesmestre i året!! Som en 
sanger fra Bergen synger: Hvor er våre helter hen?  

4. Norges Bueskytterforbund kårer ingen historisk bueskytter på sine NM-
arrangementer, med mindre den med historisk bue har slått alle andre med trad bue og 
kommet på førsteplass. 

5. Flere skyter både historisk og trad, disse kommer lett i dilemma med hvilken bue de 
skal velge under NBF-NM. Det viser seg at de fleste velger den ”tryggere” trad-buen. 

6. Vi historiske skyttere blir svinebunnet av Fita-reglementetet. Det blir vanskeligere å 
lage publikumsvennlige tevlinger. 

7. NBF, Buestikka, ignorerer ofte (H) for historisk i resultatlistene. 
8. På fjorårets skive-NM prøvde vi trad/historiske å stille lag. 3 klubber hadde 3 skyttere 

altså 9 skyttere. Men den gang ei. Det var ikke nok i følge NBF reglementet. Minst 4 
lag må stille. 

 
Klart vi alle, både trad og historiske stiller i så mange NBF stevner vi bare kan. Men å legge 
historisk NM inn under et samtidig NBF-NM er ingen god ide. I alle fall ikke med de 
erfaringene vi har høstet så langt. 
 
Under Trad-pilen på Hvaler (Norges utkant☺) i år, kom 61 trad/historiske bueskyttere. 
Omtrent halvparten av hver. Det er over dobbelt så mange som under NM på Lillestrøm. 
Undertegnedes resultater er overhodet ingen grunn til å juble over, men han jublet likevel: 
Den fantastiske skytterkonge Trond Kvitnes fra Moss, feide ”glassfiber/plastnock/eliten” av 
banen, med sin nydelige Anders Thygesenproduserte barlindbue. 483 poeng. Gratulerer! 
 
Vi treffes på skytebanen! 
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Carl Barks ”Neshornjakten” 1963/3       

Donald kan være flink til noe han også. Kan hende at Carl Barks her var 
inspirert av Amerikanske Howard Hill som var en av vår tids beste trick(bue) 
skyttere. Howard Hill hadde sin storhetstid på 1930 tallet. 
 

©DISNEYDISNEYDISNEYDISNEY 
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Stemningsrapport fra NM i historisk bueskyting, innendørs, 2007 
Av Irun Dahl Elverum, Norsk Langbuelag 
 
Det var nesten så veggene bulet ut i bueskytterhallen i Moss lørdag den 3. mars i 
år. Aldri har samlingen av historiske bueskyttere vært større på et innendørs 
stevne, og enda noen flere (be)klaget ”eia var vi der”. Dagen opprant med 42 
skyttere, fem små og resten store, og av kvinner sto det 9 stykker på skytelinja, 
flere av dem i nydelige, historiske kvinnedrakter.  
 
Etter at drøye 2500 piler hadde sust gjennom lufta, var det unge Therese 
Paulsen, fra Oslo Bueskyttere, som var den suverene seierinne i kvinneklassen 
med 331 poeng, avstanden var 59 poeng til nest beste kvinne, Carina Mellquist. 
Men, akk, i finaler kan alt skje, og alt så ut til å gå galt for Therese i 
finaleomgangen og nr. 3 inntok 1. plass, Sunniva Martinsen fra Laugen 
Bueskyttere seilte opp som gullvinner.  
 
-Det gjelder å holde hodet kaldt, sier Sunniva, men jeg hadde ikke så mye å tape 
og jeg hadde heller ingen egne prestasjoner å måle meg opp mot, tenkte aldri jeg 
skulle få førsteplass da jeg kom hit i dag. Sunniva er egentlig bosatt i Hamar, 
men for tiden utdanner hun seg til dyrepleier i Danmark der hun skyter i 
Palnetoke i Kolding. Hun er absolutt en fersking, prøvde en bue for første gang 
sist sommer ved ”Middelalderdagene” på Hamar. Både hun og samboeren ble 
inspirert, og ikke lenge etter utstyrte de seg med langbuer (i ask). 
Domkirkeodden i Hamar ble stedet for trening i fjor sommer, og kanskje bidro 
den historisk riktige omgivelsen til videre inspirasjon, for Sunniva forteller at 
hun har blitt mer og mer interessert i historie, bl.a. har hun meldt seg inn i 
Frilanserne.  
 
Hva synes så Sunniva om arrangementet i dag? Det var god 
forhåndsinformasjon å finne på nettet, og hun opplevde å bli tatt godt i mot. God 
stemning og fint å se alle de fine buene og klærne, og studere skyteteknikker. Og 
nå er egne historiske klær under oppseiling. Det har vært gøy å prøve seg og det 
ga god ”bust” å vinne, sier gullvinneren. 
 
På herresiden var det først Trond Kvitnes fra Moss Bueskyttere som lå i teten 
med 487 poeng, men etter finalen måtte han bytte plass med den drevne 
historiske bueskytteren Ingar Abrahamsen fra Hvaler. Ingar har flere ganger vist 
hva han er god for under NM, også denne gangen endte han opp som gullvinner 
etter finalen. En verdig vinner, kledd for anledningen i historiske klær. Likevel, 
det ble Trond som stakk av med den ettertraktete gullringen, men det gjenstår 
fortsatt 13 poeng før noen får den til odel og eie.   
 
Omkring år 2001 begynte Ingar med bueskyting. Egentlig kom interessen for 
buebygging først, men da han sto med en ordentlig historisk langbue i hånda, 
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varte det ikke lenge før han var hekta på bueskyting. Kan det være det 4. NM 
innendørs han vinner denne gangen, mon tro? Ingar har imidlertid fordelt sine 
skyteferdigheter på to klasser, det vil si han skyter også med glassfiberbue i 
tradklassen. -For meg blir det et dilemma når jeg skyter både historisk og trad, 
sier Ingar. -Det er vanskeligere å skyte med historisk utstyr og det fungerer som 
et handicap å konkurrere med historisk utstyr sammen med trad skyttere som 
bruker glassfiber og plast. Derfor er det viktig å ha egne historiske 
norgesmesterskap, hvor en rendyrker det historiske utstyret, sier Ingar. -Og 
faktisk kårer Norges Bueskytterforbund ingen historisk bueskytter på sine NM-
arrangementer, med mindre den med historisk bue har slått alle andre med 
moderne buer og kommet på førsteplass. Dessuten er de historiske stevnene en 
møteplass for sosialt samvær, utstilling og salg av utstyr, så vel som 
konkurranse, argumenterer Ingar Abrahamsen. 
 
-Hvordan vil du rangere stevnet i dag på en skala fra 1 til 10, der 1 er dårligst og 
ti er best? -Vel, 10 betegner vel nesten det uoppnåelige, men en 9’er passer godt 
i dag. Arrangementet har forløpt uten glipper. God stemning og det har vært 
kjempehyggelig å treffe 40 andre historiske bueskyttere. Mange lager sitt eget 
utstyr og det virker inspirerende. Det sosiale blir nesten det viktigste, man treffer 
likesinnede som kommer for å ha det hyggelig, selv om alle ønsker å skyte bra, 
sier Ingar.    
 
Robin Eriksen, fra Viken Langbuelag, har mye å forsvare, navnet kan kanskje 
være både til glede og besvær alt etter tap eller seier. Det ble seier for Robin 
denne gangen også. På Stiklestad i fjor sommer, NM utendørs, ble han en stor 
seierherre, han vant juniorklassen og ikke nok med det, hans ferdigheter 
overgikk langt de voksnes. Robin vant både første runde (424 poeng på 12 
meter) og finalen. Robins søster, Adriane Louise, 10 år, deltok som eneste jente 
blant juniorene. Hun skjøt 83 poeng og kom slett ikke på sisteplass. 
 
Sean Ryel Bennet, også fra Viken Langbuelag, fikk ingen medaljer i dag, men 
han er kanskje den som har tilbrakt flest år av sitt liv med pil og bue av alle 
deltakerne. Han er 13 år og har drevet med bueskyting så lenge han kan huske. 
En skal tidlig krøkes om en god krok skal bli, og Sean løp allerede som 5-åring 
ut i skogen med faren og lagde buer av rogn og spikket piler av rette kvister. 
Som niåring fikk buemakeriet en mer seriøs vending da han og faren, Andrew 
(Andy), meldte seg på ”Allkunstnerisk sommerskole” på Nesodden, der han selv 
laget sin egen ordentlige langbue med piler. Bueskyting er Seans største hobby, 
som ofte skyter sammen med faren ute i hagen på Nesodden, men de har også 
laget en liten innendørs skytebane på 6 meter. Dessuten er han med i Viken 
Langbuelag som har samlinger annenhver lørdag. Dit tar han også med seg 
venner noen ganger og Sean tror de fleste barn syns bueskyting er gøy når de 
først har fått prøve. -Det som er mest gøy, er å skyte i jaktløype ute i skogen, 
sier Sean. -Hva er det som gjør bueskyting til den beste hobbyen? -Man blir 
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sterkere i musklene, og så øver man opp treffsikkerhet og blir flinkere til å 
konsentrere seg. Når jeg blir nervøs, for eksempel under finalen i dag, så prøver 
jeg å puste rolig, og så har jeg funnet ut at det er viktig å ikke tenke så mye på 
hva de andre får av poeng, forteller Sean.  
                  
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildet viser gullmedaljen for Innendørs NM 2007 i Moss Bueskytterhall. 
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I klubbhuset til Oslo BS som er landets eldste bueklubb, henger en del morsome bilder.  
 
Her til venstre har vi den danske 
jeger Dreyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Under har vi et et fint bilde av dronninng Elisabeths kongelige buegarde fra Skottland. 
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Her har vi en 50 år gammel treningsplansje for bueskyttere. Dette bildet henger i lokalet til 
Oslo Bueskyttere 
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Pilhylle:  
 
 

 
Det er vanskelig å dokumentere at buer med pilhylle fantes før siste verdenskrig. 
Men her er et bilde av en form for pilhylle/mansjett som holdes i hånden. Den er 
laget for å skyte lange skudd med korte lette piler. Hyllen gjør det mulig å dra 
pilen forbi komposittbuen, mer kraft! På bildet ser du ottomanen Sultan Selim 
III skyte 888 meter. Kontrollert av den engelske ambassadøren Sir Robert 
Ainslie for et par hundre år siden. Kilde, boken: ”The third invention” 
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Piljigg:  
 
Den eminente bue og musikkinstrumentmaker Sverre Jensen har sendt oss bilder 
av en egenutviklet piljigg. Den funker som bare det! Han forteller også litt fra 
novellesamlingen Decameronen: En genistrek fra en bueskytter. Før var det 
vanlig å starte store slag med pilregn. Motstanderne plukket opp piler for å å 
skyte dem tilbake. Ved dette slaget som sto et sted rundt Middelhavet, laget man 
hakkene på pilene ekstra smale. Når motstanderne prøvde å skyte pilene tilbake 
fikk de problemer, og tapte slaget. 
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Litt reklame fra norges første bue-tidskrift, forløperen til ”Buestikka”. 

         Tambar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde av innehaveren av norges siste buefabrikk 
Tambar på Lillehamer. Sigurd Solli. 
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Når villdyret våkner. 
 
Det var en gang en flatbue på omtrent femti pund, med tre laminater i alm og ett 
i eik. jeg hadde bygd den selv, og den så riktig lekker ut. Den gikk ganske bra, 
men det store frasparket manglet. På et stevne ga den fra seg kneppeklyder, så 
jeg fant det tryggest å gjennomføre stevnet med en annen bue. Det skulle ennå 
gå en stund før den begynte å vise sitt sanne ansikt. 
 
En enkel reparasjon tok knekken på kneppelydene, men frasparket var fremdeles 
for dårlig. Burde man kanskje vurdere å laminere med glassfiber? Det fremsto 
som en stadig bedre idé, og strips ble anskaffet. 
 
Ryggen først. Blå Araldit og en masse skrutvinger gjorde susen. I et lykkens 
innfall veide jeg den før buken ble ”glassfiberisert”. Nå var vekten plutselig 
oppe i hundre. Jeg hadde ingen vansker med å forestille meg hva et glassfiberlag 
til ville bety… Her måtte det fjernes treverk! 
 
Jeg skred til verket. Etter mye arbeid med sikling - jeg torde ikke å bruke 
skavkniv av frykt for å ta for mye - og verbale uttrykk som min mor neppe ville 
ha bifalt - krøp vekta så vidt under seksti pund. Da var tålmodet oppbrukt. Jeg 
limte glassfiber på buksiden. 
 
Etter litt pussing og nye strengfester av reinshorn, bar det opp på vekta med 
stasen. Nåla dirret mellom 54 og 56 kilo. Jeg hadde ant det, og fikk det bekreftet 
da strengen skulle på:  
Jeg hadde fått et villdyr i huset. Jeg kunne like gjerne ha prøvd å strenge en 
hesjestaur. Jeg bet hodet av den sure greven i egget, og brukte stringeren, i det 
milde håp om at buen ikke eksploderte. Med stringer står man ganske utsatt til 
hvis dét skjer. 
 
Buen holdt.  Noen prøveopptrekk fortalte at den befant seg i en annen divisjon 
enn det man var vant til. Styrketrening ville ikke være av veien. Prøveskytingen 
påfølgende trening ble en rystende opplevelse. Den første pilen traff 
sikkerhetsnettet, gikk rett gjennom, og gjennomboret til slutt en og en halv 
centimeter veltørket furupanel. Bra at skolens vaktmester var opptatt på annet 
hold den kvelden… Nå hadde villdyret sannelig våknet!  
 
Hvis utysket skulle temmes, måtte det trening til. Etter noen omganger  over et 
par uker, ble den mer medgjørlig, men ankringen forble et problem. Det gikk 
hardt ut over nettet og veggen. Men skam på den som gir seg, vil den ikke, så 
skal den!  
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Det bodde nok en liten hevngjerrig f*** i den buen. En gang sendte den 
strengen inn i underarmen for full musikk, og klemte en del av underarmsvevet 
mot armbeskytteren, som var laget av solid puntlær. Det bet godt, og sånn så det 
ut også, med bloduttredelser som dannet en forvrengt Smiley. Blod piplet fram, 
og underarmen ble usedvanlig fargerik i dagene som fulgte. 
 
Tørrtreningen fortsatte, og jeg fikk mer og mer kontroll. Men buen, som en 
respektløs ungdom i klubben hadde døpt ”Knerten” – et mer upassende navn kan 
knapt tenkes – satset alt på å få det siste ordet. På en treningsøkt en søndag 
ettermiddag, da jeg sto med den ankret i fullt opptrekk, spilte den ut sin siste 
trumf.  
 
Begivenhetene som fulgte har jeg bare diffuse minner om. Jeg husker en 
fryktelig smell, og at noe fløy rett forbi det høyre øret mitt, jeg kjente luftdraget. 
Noen meter foran meg lå en splintret bue, bak meg fant jeg buklaminatet på det 
øvre buebenet. 
 
Den videre etterforskning avslørte hendelsesforløpet: Limingen hadde gitt etter i 
sveifen på oversiden av håndtaket, med det til følge at hele det øvre benet 
revnet, samtidig som glassfiberlaget på buksiden ble slengt av. Det var dette som 
hadde blåst forbi øret mitt. Buen var helt og fullstendig totalvrak. Etterpå fant 
jeg en del konstrukjonsmessige svakheter som gjorde at den aldri ville ha fått 
noe langt liv, uansett.  
 
Jeg lyser herved fred over minnet til en i sannhet lunefull bue, idet jeg trøster 
meg med følgende devise: ”Det som ikke tar livet av deg, gjør deg sterkere”. Til 
tross for at buen gjorde sitt beste for å oppnå nettopp dét!  
 
Og man går ikke ut av et stormfullt forhold uten at det setter spor: Jeg har 
fremdeles arr på underarmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innlegget er skrevet av Nils Torske, innehaveren av norsk rekord i lengdeskyting,  
som er 273 meter. Bildet på baksiden er underarmen til Nils. 
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En måte å finne riktige piler til presisjonsskytingen: 
 
Navn: 

   

Dato: Klasse 

   

     

3                

6                

9                

12                

15                

18                

21                

24                

27                

30                

Treff Ant. X Ant. 10 Ant. 9 Totalsum 

   

          

          

          

          

          

          

          

Kommentarer 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Denne tabellen brukes til å finne ut hvordan dine piler går. Merk dem med nr 1 til 3 og skyt 
serier á tre piler uten å tenke på rekkefølgen du plukker pilene. Marker så treffpunktet på 
blinken som har samme nummer som den enkelte pil for hver runde du skyter. Dette vil vise 
deg hvor pilene går etter som du skyter. Dette kan gi deg en pekepinn på hvordan den enkelte 
pil virkelig er. Kanskje favorittpilen din ikke er så stabil likevel! 
Dette tipset har vi fått fra Norgesmesteren selv, Trond Kvitnes.
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Hvordan et buelag ble til sånn helt tilfeldig…. 
 
Min sønn hadde vært på meg over lengre tid og ville ha PC. –Jomen, PC er dyrt det, gutten 
min. Dette argumentet holdt ikke lengre mål ettersom far kom hjem med den ene PC’n etter 
den andre som var blitt kassert av folk som ikke vet hvordan dra nytte av en eller flere PC’r 
og således kan bygge opp nye maskiner av det. 
 
Jo da! Intelligent som gutten er, konkluderte han snart med at far kunne lage en PC til ham. Så 
det gikk som han ville. Ny PC ble satt opp og en del spill installert. Så var det dette med 
Internett da. Etter hvert måtte far gi seg igjen, etter å ha satt opp visse begrensninger da. 
 
Gutten har alltid vært glad i prosjektil-leker, og det eneste han har fått lov å holde på med i 
den gaten er pil og bue. Det tok ikke lang tid før han hadde funnet Google og søkt på akkurat 
pil og bue. Hesblesende kom han en dag og proklamerte at han ønsker seg dette i julegave. 
Jomen, jamen prøvde far seg igjen og ble henvist til sidene til Norsk Langbuelag der man 
kunne få kjøpt buebyggersett. Med dette som et overkommelig økonomisk alternativ bestilte 
far et buebyggersett fra Norsk Langbuelag ved Truls Erik Dahl. Denne karen viste seg å være 
levende interessert i dette og klarte å vise seg fra sin beste side når buen skulle overleveres. 
Far ble smittet av lederen av NL sin entusiasme og dro hjem noe lettere til sinns. Det var litt 
av et sjokk å oppdage at buebyggersettet var bestående av en plank og en kloss og et snøre. 
Fikk med et hefte som beskriver hvordan bygge denne buen. Jeg måtte jo kommentere min 
skepsis til dette, men Truls Erik var så overbevisende og flink så enhver tvil om at dette skulle 
være vanskelig ble på en måte borte ☺. 
 
Gutten fikk buebyggersettet i julegave og far sto i garasjen gjennom romjulen og bygde dette 
vidunderet med vinterlim, sånn for å være sikker. Det hele gikk over all forventning, men 
hvor i all verden skulle han få lov til å holde på med dette. Buen viste seg å gå som et uvær. 
Dette var jo ingen leke. Han kunne ikke få lov til å sprade rundt i skogene i Drøbak med dette 
våpenet. 
 
Fortvilet kontaktet far lederen i NL igjen for å spørre om råd. JODA! Det er en kar på 
Nesodden. En hyggelig kar, skipper og alt, som pleier å være på Skuterud gård på Nesodden 
og skyte der. Jan Erik Lindseth het denne karen. Han viste seg å være svært imøtekommende 
så tid og sted for å treffes ble avtalt. Dette var i januar 2004. Etter hvert ble et vennskap 
etablert og trangen til å ”markere” seg ble født. I og med at vi trivdes så godt på Skuterud 
gård med våre nye venner og følte at dette var riktig for hele familien da alle kunne og ville 
være med på dette kom vi fram til, over en kopp kaffe ved bålet, at vi burde danne et lokalt 
buelag. Flere forslag ble kastet fram over bålrøyken før vi alle ble enige om at Viken, som 
Oslofjorden het tidligere, var et greit navn. Viken Langbuelag var dannet. Fordi Jan Erik 
var/er den som har mest erfaring og kunnskaper innenfor buebygging/bueskyting og viking 
aktiviteter, ble han valgt til leder av Viken Langbuelag. Far skulle ta seg av alt som har med 
nyere teknologi (Internett side osv) å gjøre. 
 
Gutten viste seg å være et talent og innehar per i dag flere Norgesmestertitler i historisk 
Bueskyting. Far selv? Vel han er stolt av gutten sin og gjør det han kan for å bli en brukanes 
buebygger i tillegg til å sy alt fra vikingklær til pilkogger osv. til familien. Det er mye å henge 
fingrene i, men jaggu er det gøy. 
 
 
Skrevet av Håkon Eriksen. 
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Slik kan det lett bli når man skal temme villdyr ☺ (red anm.) 

Les mer på www.langbue.no. Alternativt ring Håkon Eriksen : 954 08 443 for informasjon. 
Påmelding sendes på mail til nmkaupang2007@langbue.no eller via telefon til Håkon Eriksen 


