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Odinstævne 2004 [1]
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Turneringer [2]
Årets Odinstævne blev indledt med affyringen af fløjtende pile og oldermanden, der forkyndte reglerne for dagens
skydning. Vimpler, tribuner med kongelige tilskuere og gjaldende trompeter måtte man forestille sig, men da
Odinstævnet har et umiskendeligt anstrøg af historierne om Robin Hood, falder det en nemt at forestille sig, at man
deltager i en middelalderturnering, hvor deltagerne er en skøn blanding af fribønder, riddere og fredløse. Præmierne var
også flotte. Facetslebne bjergkrystaller kaldet Odins Øje til de bedste skiveskytter og champagne til dem der under
cloutskydningen kunne ramme en skive, der lå ned på jorden på 136 yards.
I weekenden 12.13. juni afholdt Fyns Buemagerlaug [3] deres årlige
Odinstævne. Odinstævnet er en traditionel skiveskydningsturnering med forbillede
i den engelske York Round og den amerikanske American Round. Fælles for de tre
turneringer er, at man skyder på de klassiske ringskiver med farvestrålende ringe
og gult centrum. Skiven har en diameter på 122 cm (4 fod).
Den ældste form er den engelske York Round. Reglerne for denne
konkurrenceform er kort fortalt at man skyder:
72 pile (seks dusin) på 91 meters afstand(100 yards),
dernæst 48 pile (fire dusin) på 73 meters afstand (80 yards)
og til sidst 24 pile (to dusin) på 55 meters afstand (60 yards).
Den oprindelige engelske pointfordeling på skiven er således:
Gul: 9 p
Rød: 7 p
Blå: 5 p
Sort: 3 p
Hvid: 1 p
Yorkrunden er sammensat således, at man normalt opnår omtrent den samme
score på de tre afstande. Det større antal pile kompenserer derved for den større
afstand. Den højeste score der er registreret for en York Round skudt med
traditionelt udstyr, blev skudt af englænderen Horace Ford. Horace Ford antog en
nærmest videnskabelig tilgang til bueskydning. Ved at analysere metoden i
bueskydning reducerede han det til enkle og klare regler, som blev beskrevet og
udført på en måde, der sikrede den størst mulige konsistens. Hans tilgang var ny
og revolutionerende, hvilket direkte blev afspejlet i hans resultater, som ligeledes
overgik hidtidige rekorder. I 1854 var han den første nogensinde, som skød over
1000 p i en dobbelt York Round. Ud af 288 pile var der 234 pile der ramte, og
den samlede pointsum var 1074. I 1857 skød han 1251 point, hvilket giver
gennemsnitlig giver 4,3 p pr pil. Den score fra de Nationale mesterskaber som kom
nærmest var på 902!
Horace Fords intense træning men i særdeleshed hans analytiske tilgang til
skiveskydning var det der resulterede i hans revolutionerende skydning, og de
retningsliner han kom frem til for skiveskydning er da også gældende i dag.
American Round er beskrevet i denne artikel [4]. Skiven er den samme som York
Round, men aftstandene er kun 60, 50 og 40 yards og der skydes 30 pile på hver afstand. Den bedste score jeg er stødt
på for en American Round er Arthur Youngs score den 25. marts 1917 på 626 p.

Odinstævnet 2004
Odinstævnet er en neddroslet udgave af York Round og American Round. Her skydes der efter følgende regler:
15 pile på 33 meters afstand(36 yards), dernæst 15 pile på 22 meters afstand (24 yards)
og til sidst 15 pile på 16,5 meters afstand (18 yards).
Pointene er også anderledes. Her gives der fra 110 point.
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Afstandsmæssigt kommer denne skydning tættere på hvad nutidens
langbueskytter er vant til fra jagtskydningerne. De krav der stilles til skytten er
imidlertid nogle andre. En jagtskytte skal
være i stand til at levere én præcis pil på en
ukendt afstand mod mål af vidt forskellige
størrelse, farve og form. I skiveskydning
kræves det, at man skyder skud efter skud
på samme kendte afstand. Konsistens, rytme
og ensartethed er vigtigt for begge skytter,
men hvor jagtskytten kun har én chance og
skal fokusere intenst på målet, bør
skiveskytten i højre grad være i stand til at
lægge mærke til hvordan detaljer ved hvert
enkelt skud påvirker placeringen af pilen og
bruge den information i det næste skud. Jagtskytten skal altså være forberedt på
det uventede, mens skiveskytten skal lære det samme mål bedre og bedre at
kende.
Der var i år 41 skytter tilmeldt stævnet. De
fordelte sig i klasserne Juniorer, Kvinder,
Træbuer og Glasfiberlaminerede buer. Der
var opstillet 10 skiver og skytterne var derfor
opdelt i grupper af 10. Når den ene gruppe
var aktiv på skydelinien kunne de andre
skytter se til. På den måde er Odinstævnet
og andre stævner med skiveskydning en
langt mere publikumsvenlig turneringsform
end jagtskydningen, hvor små ”suspekte”
patruljer af jagtskytter sniger sig ud på
banen og først ses igen når alle målene er
skudt. Ved Odinstævnet bliver de andre skytters præstationer diskuteret, målt og vejet bag skydelinien af tilskuerne og
de andre skytter.
Sammen med Rasmus Skjoldman var jeg kommet aftenen før, og havde benyttet lejligheden til at smugtræne lidt på
skiverne. Efter at have skudt lidt på de forskellige afstande, justeret strengehøjden på buen og følte at det nu fungerede,
kunne vi sætte os med en god fornemmelse af man var klar til morgendagens skydning. Resten af aftenen blev brugt til
at snakke med de andre skytter, høre om lørdagens skydning og få en enkelt dåseøl indtil den iskolde aftenluft jog
os ned i soveposerne.

Søndagen
Søndagen startede med en dyster grå himmel og en isnende kold vind. Den varme
morgenmad bestående af baked beans, bacon og stegte pølser blev tilberedt på
Trangiasættet og hældt ned med store slurke kaffe. Langsomt bredte varmen sig i
kroppen og det kløede i fingrene efter at komme ud og varme op på skiverne.
Som vi stod der på skydelinien i uldskjorter og jakker kom solen langsomt frem og
pludselig var plænen vi stod på varm og duftende. Den nu milde vind kom
smygende fra Fyns frodige marker og skove med høje gamle træer og gav os en
herlig fornemmelse af, at vi ville få en god dag med høj sol, store hvide skyer og
blå himmel. Det bedste bidrag til en flot turnering.
De første skytter trådte ud på skydelinien lidt
over 10 og de sidste havde affyret den sidste pil ca. 12.30. Derefter var der
frokostpause, og efter det var der cloutskydning. Der var 8 flasker champagne som
præmie, og det skulle tage en hel time med mange traveture frem og tilbage
mellem skydelinien og målet, før end 8 pile havde ramt skiven. Hver skytte skød 3
pile, så hver gang fløj ca. 120 pile ned mod skiven indtil vi begyndte at skyde seks
pile hver gang. Omkring klokken 16 kunne en flok trætte og solbrændte
bueskytter overvære præmieoverrækkelsen og derefter pakke telt og buer og pile
sammen. Årets Odinstævne var vel overstået.
Resultatlisten kan downloades ved at klikke her [5].
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