
Bueskydning og sikkerhed
Bueskydning er en sjov og spændende aktivitet. Hvis blot
sikkerheden er i orden, ligger der mange gode timer med
bue og pil forude.

Generelt om sikkerhed
 Gennemgå nedenstående punkter – med alle der

skal skyde – inden skydning.
 Friluftscenter Slettens buer er kraftige og farlige

recurve-buer og er bestemt IKKE legetøjsbuer.
 Der skal altid være en skydebane-ansvarlig, som har

skudt før og som holder øje med at alle overholder
de få sikkerhedsregler.

 Derudover skal der på hver bane være en leder, som i forvejen er
sat ind i sikkerhedsreglerne og ved hvordan buerne bruges.

 Lav en tydeligt markeret skydebane, så ingen er i tvivl om, i
hvilken retning der skydes, og hvor der skydes fra og til.

 Ingen må opholde sig på siderne eller bag skydebanen.
 Skiverne kan stilles op af en skåning, hvilket har flere fordele:

 Forbiere rammer skråningen og er lettere at finde.
 Hvis man ikke skyder op af en skråning – skal man have flere

100m sikkerhedsafstand bag skiverne.
 Markér en skydelinie hvorfra der skydes, ALLE opholder sig bag

denne linie.
 Når der ikke skydes, ligger buerne altid på jorden.

 Når man sætter pilen på buen, skal man altid pege mod jorden i retning af
skydeskiverne.

 Man må aldrig pege en ’ladt’ bue mod andre personer.
 De skydende står altid på række, ved skydelinien, lige langt fremme.
 Alle skyder på samme tid.
 Når man har brugt sine pile, lægger man buen fra sig på jorden.
 Når alle har skudt – OG den ansvarlige har givet lov – henter man sine egne pile.
 Så længe der er folk på skydebanen for at hente pile, SKAL alle buerne blive

liggende på jorden. Når banen er ryddet og pilene hentet, kan det næste hold
skytter gøre sig klar.



Baggrund

Når man står med en bue og pil i hænderne, kan man ikke sige sig
fri for, at mærke historiens og eventyrets vingesus. Således vil
vores tanker altid blive ledt hen på den lille mand i grønt med den
lange bue, og hans venner fra Sherwood skovene ved Nothingham
– Robin Hood.

Men faktisk er bueskydning meget ældre end Robin og hans gæve svende.

For 20 år siden fandt man på Vestfyn, i et område som hedder Tybind
Vig, buer fra jægerstenalderen som er mere end 5000 år gamle.
Derfor kan man godt drømme sig endnu længere tilbage og forestille
sig, at der lige netop her, hvor vi står nu, har gået nogle små bastante
mennesker omkring og med deres buer jagtet ræve, rådyr, mink og
en sjælden gang været heldige at få ram på en bjørn.

Gennem tiderne er jagt med bue og pil blevet afløst af krudt og
kugler; men ikke desto mindre har det at kunne håndtere og
ramme med en bue altid været omgæret af en vis respekt. I 17 og
18 hundredetallet, da franskmændene duellerede ærefuldt med
kårde og sværd, skød englænderne til måls med bue og pil, af
samme slags som dem i nu står med (recurve buer), da det var en
”nobel, ærefuld og respekteret sport”. Derfor skal I behandle buen,
pilene og de andre skytter med respekt og overholde reglerne til
punkt og prikke. Men så er der også frit udsyn til drømmeland og
måske er I dygtige at ramme plet…God fornøjelse!

Materialer

 Recurve-buer

 Karbon pile

 Skudeskivestandere

 Skydeskiver




