
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odin-stævnet i tal og bogstaver 
 
 
Lørdag: 
11.00 Indskrivning af dagens skytter 
12.00 Den officielle åbning af stævnet med fløjtepile og  

taler. Stævnepladsen er hermed også åben for 
publikummer. Disse har GRATIS entré. 

12.30 Dagens skiveskydning starter. 
15.00 Skiven bæres ud på 150 yards og cloutskydningen 

kan begynde.  
16.00 Skiven flyttes tilbage på 50 meter, så talenter og 

fantaster kan få lov til at brillere.  
18.00 Grillen gøres klar og de medbragte kødlunser kan 

ristes. 
20.00 De medbragte klapstole rykkes ind i teltet, hvor 

Ole Hansen holder sit foredrag. 
 
Resten af aftenen er der fest og bægerklang!  
 
 
Søndag: 
08.30 Dagens morgentrætte skytter indskrives, mens 

resten af pladsen åbnes for publikum. 
09.30 Startsignalet til dagens skiveskydning lyder. 
13.00 Den ulideligt spændende finaleskydning om ”Odins 

Øje” går i gang. 
14.00 Det er blevet tid til at sande, at der nu engang er 

mest plads ved siden af æblet… Kort sagt: 
Palnatoke-skydning 

15.30 Samtlige vindere præmieres og hyldes. 
16.00 Tid til at slæbe byttet med hjem til hulen. 
 
 

Bemærk, at alle tiderne er sådan-cirka-tider! 

 



 samme klasse både lørdag og søndag. Der skydes på afstande af 
henholdsvis 36, 24 og 18 yards på ansigter med målene 120x120 
cm. Juniorer skyder på henholdsvis 24, 18 og 12 yards afstand. 
Seniorkonkurrencen sluttes af med en finaleskydning om ”Odins Øje”. 
Et detaljeret regelsæt offentliggøres på www.buemagerlauget.dk 
senest 14 dage før konkurrencen. 
 
Palnatoke-skydningen: Det Fynske Buemagerlaug har genoplivet 
myten om Palnatoke, som af Kong Harald blev tvunget til med en pil 
at skyde et æble af sin søns hoved. Søndag eftermiddag, når 
finaleskydningen om Odins Øje er overstået, har du således 
muligheden for at gøre Palnatoke kunsten efter, om end æblet her 
dog står på hovedet af en udstoppet mandsfigur. 
 
Palnatoke-reglerne i ”hoved”-træk: Der skydes på en afstand af 
20 yards, og både buen og pilen skal være af træ. Rammer man 
æblet, har man klassificeret sig som Palnatokeskytte og bliver 
derefter registreret i den eksklusive Palnatokelogbog. Reglerne i 
detaljer findes på hjemmesiden www.buemagerlauget.dk 
 
Tilmelding: Af hensyn til planlægning opfordrer vi på det venligste 
til, at man tilmelder sig senest 1. juni 2009. Prisen for at deltage i 
Odin-konkurrencen er 120 kroner, og Palnatoke-skydningen koster 
30 kroner. Tilmelding sker til Kåre Mikkelsen på telefon 65 97 31 18 
eller via mail på famikk@hotmail.com. Der er fine muligheder for at 
overnatte i telt på pladsen, hvorfra der er adgang til moderne 
toiletter. 
 
Sådan finder du vej: Hollufgård ligger ca. 7 km sydøst for Odenses 
centrum. Hvis du kommer ad hovedvej E20, kan du dreje af ved 
afkørsel nr. 50. Kør derefter 500 m mod Odense ad Svendborgvej, 
drej til højre ad Hestehaven og kør ligeud ca. 2,5 km. Drej ind til 
højre lige før rundkørslen. Se også kortet på vores hjemmeside. 

 
Vel mødt til Odinstævnet… 

 

Velkommen til Odin-stævnet: I år er det ellevte gang, at Det 
Fynske Buemager Laug afholder sit årlige buestævne i klassisk 
bueskydning ved herregården Hollufgaard ved Odense. Stævnet er et 
sandt overflødighedshorn af bueskydningskonkurrencer, 
prøveskydning for publikum, foredrag, og meget andet. Kernen i 
stævnet er dog den klassiske konkurrence i skiveskydning, hvis 
historiske rødder kan spores tilbage til middelalderen. 
 
Lørdagens skydning: Stævnet starter lørdag middag, hvor dagens 
skytter indskrives. I løbet af eftermiddagen afvikles der diverse 
konkurrenceskydninger. Stor tørst og lille sult kan stilles i Cafe Buen, 
og publikum har mulighed for at prøve kræfter med bue og pile. 
 
Grillmad og foredrag: Sidst på eftermiddagen tændes der op i den 
store grill, således at der efter endt skydning vil være mulighed for at 
grillstege medbragt mad. Når sidste mave er mæt samles vi for at 
høre foredrag ved Ole Hansen. Foredragets titel er ”Buens fysik”. Der 
er ikke uendeligt mange siddepladser til rådighed, så medbring gerne 
selv klapstole for en sikkerheds skyld.  
 
Søndagens skydning: Pladsen åbner igen tidligt søndag morgen, 
hvorefter indskrivning af dagens skytter foregår. Fra midt på 
formiddagen afvikles dagens skiveskydning, og efter endt 
finaleskydning begynder Palnatoke-skydningen.  
 
Lidt om skiveskydningen: 
Hvad angår skiveskydningen, så  
skydes der i to klasser: Èn for   
træbuer og én for glasfiberbuer.  
Glasfiberbuerne kan være både  
langbuer og recurvebuer  
(bar-buer). Skiveskydningen  
foregår både lørdag og søndag  
af hensyn til skytter, som måske  
kun kan deltage den ene af  
stævnets to dage, eller som  
gerne vil deltage i begge klasser. Man kan deltage i begge klasser, 
hvis man deltager begge dage. Det er dog ikke muligt at deltage i 

 


