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Test din bue  
Hvis du har købt eller bygget en ny bue, bør du teste hvor stærk den er. Det gør du nemmest ved at du tager 
en stok på den længde som dine pile har. Ligger den på strengen og presser spidsen ned mod din 
badevægt, så presser du nedad på buen indtil du når det punkt du ville trækker din pil til, det er vægten din 
bue trækker løst omregnet er 1 kg. 2 pund. i det meste af norden bliver buer over 25-30 pund betragtet som 
farlige, du kan jo så benytte lejligheden til at måle på dine pile hvor meget du trækker på de forskellige 
afstande du kan trække din bue. 

Her ser du min bue trukket til 11 pund. (ja jeg roder og mit gulv skal vaskes hehe)

Hvis du som jeg har en Flaggela dei bue, så har de været så flinke at skrive på buen 
hvor stærk den er, kig på de nederste tal. Det første er i tommer, det andet er pund. 
Det betyder at hvis jeg trækker buen 28 tommer tilbage så trækker den ca. 34 pund) 
en tomme er sådan cirka 2,5cm.

Tørskydning
Den bedste måde at ødelægge en bue på er at trække den tilbage og skyde uden 
en pil på strengen, det er ofte det første folk gør når de ikke er vant til buer og får en 
i hånden for første gang, så hold øje med det. De kan knække ret nemt og ofte 
knækker bue strengen også. Det er også en god måde at miste garantien på din 
bue, da folk i butikkerne kan se om de er knækket på denne måde.


	Test din bue  
	Tørskydning


