Bueskydningsudstyr til begynderen
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Man kan købe sig fattig i grej, og man kan hele tiden finde på noget nyt og smartere. Vi har prøvet at lave en liste over ting der er
gode begynderting, men stadig har en rimelig kvalitet og holdbarhed.
Man kan sagtens gå til bueskydning uden at have sin egen bue, og det kan være en fordel at vente med at investere i selve buen til
man ved nogenlunde hvordan man skyder. Man skal regne med at der skal nye ben på buen ca. en gang om året indtil man er
udvokset.
Inden du begynder og bestille grej, skal du lige have fat i en træner som hjælper dig med at vælge den bue som passer til dig.
Vi refererer i tabellen forneden til ca. priser hos Danage, i Sønderborg: www.danage.dk, og Gimli i Århus www.gimli-store.dk/.
Fingerlap
& Fingerslynge

RH: Højrehåndet
LH: Vestrehåndet

Armbeskytter

Decut Rugbii Fingerlap
(Klubben har et begrænset antal
liggende til salg)
Cartel Smart Fingerlap
10- 14 år Medium

75 kr.

115 kr.

Avalon Slipon

55 kr.

Beiter armbeskytter soft

86 kr.

Stabilisator

Avalon Tyro stabilisator

160 kr.

Pile Kogger
Her kan man jo vælge en
Sej en

De skal kunne tage bæltet af for
de er alle til voksen taljemål

135 kr.

Stativ
Kan vente til man skal til
stævne

Winners S-AX

RH: Højrehåndet
LH: Vestrehåndet

Komplet bue:
Håndsektion m.
Bueben
Streng
Plunger
Pilehylde

Krossen Xenia
Winners Axiom-Alpha
Flex Fast Flight
Black Sheep
Winners S-RF

95 kr.

1.375 kr.

RH: Højrehåndet
LH: Vestrehåndet

Håndsektion(mere stabil)

Gillo G2

2.075 kr.

Bueben(bedre kvalitet)

Kinetic Carbon Bamboom

Streng

Flex Fast Flight

Plunger

Beiter

850 kr.

Sigte

Decut DC-RE

345 kr.

Pile

12 stk. Avalon Classic
< 20# ben - Spine 1500
20 – 25# ben – spine 1100
25 – 30# ben – spine 900
12 stk. Easton Carbon One
Spine: spørg din træner!

540 kr.

835 kr.
57 kr.

1080 kr.

Bueskydningsudstyr til begynderen
Rygsæk eller kuffert
Rygsæk god hvis man
selv skal cykle til
bueskydning

Rygsæk:
SF Backpack Junior

Clicker

Kan med fordel vente til man er
lidt mere rutineret.
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325 kr.

