23/4/2016

DM i hurtigskydning med træbuer og træpile den 10. august 2008 :: Bue og pil  Traditionel Bueskydning og Jagt med Bue ::

DM i hurtigskydning med træbuer og træpile den 10. august 2008 [1]
Skrevet af : JonJagd til den 16. Mar 2008  11:20
Turneringer [2]
I skriftlige kilder beskrives, at de engelske bueskytter på 200250 m’s afstand kunne skyde 1014 pile i minuttet ned over
en angribende fransk hær. Dette foregik under 100 årskrigen  middelalderens store krig.
Også i vikingetiden har det været af vital betydning at kunne uskadeliggøre så mange fjender som muligt på korteste
mulige tid, når man blev angrebet.
ULL – Ribe Vikinge Langbue Laug har et mål om at gøre hurtigskydning til en ny disciplin, og du inviteres derfor til at
være med til de danske mesterskaber i hurtigskydning.
Hvor: På Ribe VikingeCenter
Hvornår: Den 10. august kl. 1015 – sluttidspunkt er afhængig af deltagerantallet.
Pilene: ULL stiller de 25 træpile med vikingespidser, som bueskytterne skal benytte, til rådighed.
Tid: Bueskytten skyder i 1 minut. Der skal påregnes i alt ca. 5 min. pr. bueskytte til henholdsvis opstilling af pile,
skydning, afhentning af pile + sammentælling af point.
Afstand: 1520 m
Målskiven er ca. 1 m2
Hvordan: Bueskytten stiller pilene op foran sig. Bueskytten starter med en pil på strengen. Der råbes Begynd! Så må
der skydes, indtil der råbes Stop 1 minut efter.
Pointgivning:
Hver afskudt pil giver 1 point
Hver træffer i målskiven giver 2 point
Ved pointlighed:
Antal træffere afgør placering
Hvis stadig pointlighed – så er der omskydning.
Buen: Skal være lavet af 1 stk. nordisk træ.
Buestrengen: Skal være af naturmateriale. Da der bruges pile med 3½ mm kærv, må bueskyttens buestreng ikke være
for tyk, da den så vil ødelægge pilene. Dommerne forbeholder sig ret til at kassere en buestreng. Hvis buestrengen
kasseres, sætter bueskytten enten en tyndere buestreng på sin bue eller låner en bue. ULL vil medbringe forskellige buer,
som man kan låne.
Beklædning: Bueskytten skal bære vikingedragt for at kunne deltage.
Præmie: Da dette er et nyt tiltag og således første år, samles alle bueskytterne i samme gruppe. Vinderen af
konkurrencen vil få en præmie i form af et sølvsmykke.
Tilmelding: Skal ske til Dan Høj senest 18. juli.
Pris: 20 kr.
Oplysninger: Er der brug for yderligere oplysninger, kan disse fås hos nedenstående.
Vi håber, at rigtig mange bueskytter har lyst til at deltage i denne nye og spændende disciplin.
På vegne af ULL – Ribe Vikinge Langbue Laug www.ullribe.dk
Preben Nielsen 75 42 32 64 og Dan Høj, tlf. 75 42 4119, email: hoej.nissen@info.dk [3]
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