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Odinstævne 2007 nærmer sig med hastige skridt, og alt tyder på at dette stævne bliver et af de største og mest
spændende som Det Fynske Buemager Laug indtil dato har afholdt. I år er der bl.a. sendt indbydelse ud til alle
bueklubber under DBSF.
Da vi afholdt det første endagsstævne i 1999 var buemagerlauget netop startet få uger forinden. Alt var nyt for os, vi
havde hverken penge eller erfaring i stævner.
Men på en eller anden mærkelig måde lykkedes det for os at stable 5
halvgamle skiver op og fra Esbjerg fik vi fat på nogle tobis net, som
stank af fisk. Vi fik stillet et par billige kineser pavilloner op, information
og cafeteria. Alt var planlagt, selv vejret, og med solskin og glade
bueskytter fik vi et fantastisk stævne.
Siden da er Odinstævnet udvidet til to dage, hvor der udover den
klassiske skiveskydning er tilføjet flere spændende aktiviteter som
Cloutskydning, Palnetokeskydning, og det sidste nye er ”Kampen om
Odins Øje”.
Hidtil har vinderen af Odinstævnet i træklassen fået tildelt Odins Øje
som en ekstra præmie. Det er nu i år ændret således at de 10 bedste
træbueskytter skyder om Odins Øje på 24 yards afstanden med runder a
3 pile. For at kunne gå videre til næste runde skal de have mindst 24
Skiver og fangnet er klar til at modtage
points, har man ikke opnået dette, går man ud. Til næste runde skal
skytternes pile
der skydes mindst 25 points, derefter 26 – 27 osv. Indtil man har
fundet en vinder.
Læs om Odins Øje ved at følge linket under ”Præmier” på følgende side:

http://www.buemagerlauget.dk/Aktiviteter/Odin/Odin2007/Odin2007.htm.
For et par år siden blev der tilføjet konkurrencen – Palnatokeskydning. Palnatokeskydning
er en her og nu  spændings / drama skydning. Indtil nu er der kun 9 bueskytter som har
opnået titlen: ”Grøn Palnatokeskytte”. For at blive ”Grøn Palnatoke” får man 3 pile til at
ramme et æble der er placeret på hovedet af en figurant på 20 yards afstand (ca. 18 m).
Gør man dette kan man til næste Palnatokeskydning prøve lykken for at blive ”Rød
Palnatokeskytte”, men til dette får man kun 2 pile. For at blive Palnatokeskytte af højeste
rang ”Sort Palnatokeskytte” får man kun 1 pil til at ramme æblet!

Odins Øje slebet i bjerg
krystal. En utrolig flot
præmie

Odin stævnet, som er for langbue samt barbue skytter, afvikles i smukke omgivelser bag
herregården ”Hollufgård” i udkanten af Odense. Traditionen tro vil der være rig mulighed
for en god buesnak om både buebygning samt bueskydning. Gennem hele stævnet vil det
være muligt at se de mange fantastiske buer som skytterne har medbragt.
På stævnet er der yderligere mulighed for at tilmelde sig et buekursus som afholdes til
efteråret af Det Fynske Buemager Laug.

Vi glæder os til at gense skytter fra tidligere års stævner, og vi byder nye skytter
hjertelig velkommen.
Gunnar Hønborg og Per Thyssen (Oldermand)
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En glad Palnatoke Skytte
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