
 

 

Traditionel buebyggerkursus 

hos Sebbe Als 

Rattantræbue (for børn fra 6 år, 

den 28. marts fra kl 10 og den 29. 

Marts fra kl 13.30 (varer ca 4 

timer) 

Hickory-vikinge-langbue (fra 14 

år), den 28/3 samt 29/3 fra kl 10 

(hele kurset tager 1,5 dag + 

bueskydningskursus) 

  

Tilmelding: pohlkathrin@gmx.de 

Telefon:       93 84 01 36 

 

Tilmeldingsfrist: 1/3. 

Bemærk:  

Få pladser 

 

 

Sebastian Renner 

 

Hesselvej 10 Sønderborg 

Inkl. Grundkursus i bueskydning, 

materialer, mad og drikke samt 

en vikingedag lørdag 

 

 

Læs mere om buebyggeren Sebastian Renner og hans 

håndværk: www.youksakka-Oybin.de 

mailto:pohlkathrin@gmx.de


Af Rattantræ kan du bygge en bue, som er en kopi af en 

fladbue fra Holmegård, som dateres tilbage til den tidlige 

jernalder (ca år 500 f.kr), 

Når du er færdig, har du en bue, der er afstemt til dig, med 

dertil hørende pile, og kurset slutter med et grundkursus i 

bueskydning. 

Alder: Fra 6 år 

Pris: 990 kr inkl materialer, mad og drikke. 

Varighed: Ca. 4-5 timer, tillægskursus er muligt 

Bemærk: Underviseren taler tysk og engelsk, men der er 

oversættere til stede. 

 

Kurset går ud på at lære grundprincipperne i traditionel 

buebyggeri. Du bygger en vikingelangbue i Haithabu (Hedeby)-

stil, originalt fra år 900-1100 e.kr, i materialet Hickory-

nøddetræ. 

Buen, du bygger, er afstemt til dig, og du laver også selv 3 

færdige pile dertil. 

Kurset afsluttes med et grundkursus i bueskydning. 

Alder: Fra 14 år 

Pris: 2.200 kr inkl materialer, mad, drikke under kurset. 

 

Rattantræbue 

Valgfrit den 28/3 kl 10 eller 29/3 kl 13.30. Varer ca 4 timer. 

 

Hickorybue 

Start både 28/3 og 29/3 kl 10. Bemærk: Man skal bruge begge 

dage for at bygge én bue. 

28/3 kl 19 er der en vikingefest med mad og drikke. 

    

Alle kurserne inkluderer buebyggerkursus med egen bue, pile, 

materialer, mad og drikke, såvel som grundkursus i 

bueskydning. 

  

Overnatning i eget telt på pladsen er muligt. 

 

Tilmelding senest 1/3 pohlkathrin@gmx.de eller 93840136. 

 

Der kan tilkøbes ekstra undervisning i bueskydning (ca 90 min) 

Tilkøb til buebyggerkurset    250kr 

Bueskydningskursus uden buebyggerkursus  298kr 

Kurset afholdes på dansk, tysk og engelsk. 

Bemærk: Min. 10 / Max 25 deltagere. 

 

 

 

 

 

Med Sebastian Renner 

Traditionelt buebyggerkursus hos Sebbe Als 

Hesselvej 10, Sønderborg 


