
Bow Combat

1. Capture the flag
Banen stilles op som vist på fig. 1.
Pilene fordeles på banen, 18 stk. 2 ved hvert skjul, 2 ved basen og 2 på midten.
Det første holde der bringer modstanderens flag retur til egen base har vundet spillet.
Det spiller ingen rolle, om eget flag er på plads i basen.

Sådan dør man og bliver genoplivet:
Hvis man bliver skudt, rækker man buen over hovedet for at vise at man er blevet ramt og
dermed død. (man kan aftale at man dør ved at blive skudt på buen eller ikke).
For at blive genoplivet, skal man ramme skydeskiven med en pil og passerer rundt om egen
base. Man kan ikke blive skudt eller skyde andre under processen.

Har man flaget, når man bliver skudt, lægger man det hvor man er.
Den første der tager flaget har retten til det, indtil det er blevet bragt til en base eller
vedkommende bliver skudt. Man kan kun erobre flaget fra en anden person, ved at skyde
personen først.

Normalt spiller vi med at det første holde der har 3 sejre har vundet runden. Banen
genstartes med pile på de rette pladser, efter hver kamp/sejr.

2. Flest døde på tid
Der er ingen flag i baserne. Ellers er banen som på fig. 1.
Død og genoplivning som ovenfor. Inden man kan skyde sig ind i kampen, skal man melde
sig ved point-tælleren. Antal døde noteres på holdet. Det hold der har skudt flest på
modstanderens hold, har vundet.
Der afsættes 5-7 min til en kamp.

3. Last man standing
Der er ingen baser eller flag. Banen er delt på midten.
Pilene fordeles på midten af banen. Der kan evt. spilles med en neutral zone på midten, hvor
man ikke må skyde og ikke kan blive skudt. (som i Achery Tag).
Der spilles til et hold kun har 1 eller 2 spillere tilbage.

4. Achery Tag
Det officielle spil.
Se regler og banen på Archerytag.com

5. Andre ideer
a. Skyde til måls
b. løb ala ski-skydning



Sikkerhed
● Man må ikke skyde efter nogle der ikke har maske på.
● Man må ikke skyde med pile, der har mistet skum-spidsen.
● Man må ikke skyde med pile der er i stykker.
● Det er ikke en kontakt-sport. Man må ikke slå med buer eller pile. Man skal skyde

hinanden med bue og pil.

Noter
● Brug rette teknik og gerne bånd/snor til at strenge buerne med.
● Man må ikke skyde med buerne, hvis der ikke er pile på. De taber strengene.
● Hvis det er vådt er der en tendens til at buerne taber strengene og pilene taber

skum-spidsen. vær ekstra opmærksom.
● Det kan være en fordel med holdtrøjer eller farvemarkering på buerne.

Skitser af bane
Tallene viser placering af pile.


