
ELITE VICTORY
En genomgång av Anders Malm, Team Bågar&Pilar 

Efter Elites succée med sin Energy-serie så kompletterar man sorti-
mentet för 2015 med en variant som riktar sig mera mot tavla och 
tävlingsskyttarna. 

Modellen har fått det stolta namnet Victory och är en blandning av den 
tidigare tavelmodellen Tour och Energy-serien. Victory är 39” från axel-
till-axel och får en stränghöjd på 7”.

På Elite sätter man inte höga hastighter i första rummet utan fokuset 
ligger på vad dom själva kallar för “Shootability” - skjutbarheten. 
Trots detta levererar Victory mellan 310 - 312 fot per sekund vid 29” 
draglängd på 60 pound dragvikt, vilket får anses riktigt skapligt för en 
pilbåge som främst är avsedd för tavla.

Stocken påminner mycket om Energy 35 även om den är förlängd, 
lemmarna är heller inte fullt lika överparalella även om den tveklöst 
ingår i gruppen paralell-lemsbågar. 

Även om den påminner om Energy-serien så finns det ett antal punk-
ter som är nya, det mest framträdande är det nya handtaget som är 
maskinfräst och inte längre uttrustat med träplattor på sidorna. Det 
nya smalare handtaget gör det ännu enklare att finna ett konsekvent 
grepp.

Stocken har även dubbla infäst-
ningar för frontstabilisatorer, en tra-
ditonell rak samt ytterligare en med 
10° nedåtlutande vilket har varit en 
allt vanligare vinkel på snabbfästen 
dom senaste åren. Nu finns alter-
nativet redan som standard så att 
man enkelt kan testa vilken vinkel 
man föredrar.

Fortsatt kan man precis som ti-
digare montera siktet i två olika höjder samt stocken har fortfarande 
dubbla stabilisatorfästen i bakkant, allt för största möjliga flexiblitet.

Samtliga modeller från Elite har unika cammar och Victory levereras 
med Victory-cam som har ett Two-track-system som ger stabilt stopp, 
en mjuk dragkurva och som dessutom är helt utan ens en antydan till 
camlutning. Victory levereras med 85% let-off, vilket kan justeras ner 
till ca 65% genom att man flyttar på en dragstopp.

När dragstoppen flyttas så regleras förutom let-offen även dragläng-
den med 1/4 - 1/2”. Därför kan det vara klokt att beställa alla Elites 
bågar med ett steg längre draglängd man planerar att skjuta dessa 
med lägre let-off. Draglängden justeras sedan via moduler mellan 28 - 
32”.



Alla modeller i Elites sortiment levereras med kablar och strängar från 
Winners Choice som standard.

Greppet ligger fantastiskt bra i handen och jag upplever att jag hittar 
rätt redan från första gången jag drar bågen. 

En sak som jag känner är viktig att påpeka är vikten av rätt draglängd. 
Personligen är min skjutstil väldigt beroende av rätt draglängd för att 
siktbilden och genomförandet av skottet ska fungera tillfredställande. 
Blir draglängden lite för lång eller lite för kort draglängd så får jag inte 
alls till en mjuk och kontrollerad siktbild och skotten tappar sin timing. 
När cammarna stannar mot lemmarna som Elites samtliga cammar 
gör, innebär det att man inte har någon svikt att spela på, därför  
behöver man vara lite extra noggrann för att hitta rätt.

I mitt fall behövde jag göra några små justeringar på draglängden  
genom att släppa på kablarna 3-4 varv innan bitarna föll på plats.  
Efter draglängdsjusteringen känns siktbilden oerhört lugn och 
förutsägbar. Som med så gott som allt nytt material så känns det som 
att det här är det absolut  bästa jag har skjutit med, men känslan har 
följt med och även efter tre veckor med Victory vidhåller jag  bestämt 
att så fortfarande är fallet.

Genomgående så känns Elite Victory som en tavelbåge i absolut 
världsklass som mer än väl konkurrerar med övriga toppmodeller på 
marknaden. Den är mjuk i draget, den siktar fantastiskt och är i stort 
sett fri från rekyl och vibrationer i skottögonblicket.

Elite fortsätter att gå från klarhet till klarhet och med det här senaste 
tillskottet så visar man allt man är seriös i sin satsning, även mot  
tavelskyttarna!


