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Liten klubb, stora
framgångar
SPORT 00:00 | 09 september Gustavsberg Bågskytte
Bågskytteklubben Fiskgjusen har bara funnits i fem år. Ändå har de
redan hunnit göra ett rejält avtryck i Sveriges Robin Hood-kretsar.
Förra helgen lades två SM-guld i prissamlingen. Och titlarna
fortsätter att rulla in.
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DISKUTERAT

"Jag sätter på mig bältet på
bussen varje dag – om det
fungerar."
Bälten i bussar – Vad tycker du?

VÄRMDÖ BÅGSKYTTE
Det handlar om ett tjugotal aktiva som några gånger i veckan spänner
bågarna tillsammans. På sommartid vid skjutfältet nära Skeviks gård, och
på vintern i Gustavsbergshallen.
Antalet medlemmar varierar kraftigt. Många yngre förmågor provar på
men tröttnar sedan lika snabbt. Under sommaren dök ett tjugotal juniorer
upp, när vi träffas för den första höstträningen har bara en kommit
tillbaka.
– Problemet är också att vi inte har något material att låna ut, säger
Peter Bergkvist.
Själv är dock 45-årige Bergkvist fast i sporten.
– Mina grabbar ville börja skjuta, men sedan var det jag som blev mest
biten, säger Peter Bergkvist.
Trots att Peter skjutit sedan - 96 tog det ett par år innan han vågade ge
sig ut på tävlingsbanan.
– Jag ville vara säker på att jag hade något där att göra, säger Peter.

TIPSA NVP.SE
Vet du något vi borde skriva om?
Tipsa!
Jörgen Löwenfeldt, webbredaktör
Tfn: 08-55526628

Goda förberedelser
NACKA

Och förberedelserna hade sannerligen varit goda. Redan i
tävlingsdebuten - 98 blev det en andraplats.
Sedan dess har det rullat på och efter flera fina säsonger har resultaten
kommit på allvar i år.
SM-guld i 3D-skytte i Göteborg förra helgen, en redan säkrad seger i
3D-kuppen. Egentligen är det bara ett guld i Jakt-SM i Oskarshamn om
två veckor som fattas för en riktig grand slam.
Tävlingsmomentet 3D innebär att man går längs en stig i skogen och
skjuter på pappfigurer, och man har bara ett försök på varje figur.
Gammaldags utrustning

Pernilla Norén var 25 år när hennes
mamma hängde sig på Nacka sjukhus.
Nu har hon satt upp en pjäs om
självmord.
"Jag vill krossa alla tabun"

Peter tävlar i långbåge. En pilbåge som helt saknar sikte eller andra
tekniska finesser. Pilarna är av trä och tillverkas av Peter själv.
– Det är riktiga Robin Hood, skrattar Peter.
När han demonstrerar med några övningspilar är precisionen ändå kusligt
exakt.
Peter är dock inte Fiskgjusen enda ess på hand.
Robin Järking, 10 år, tog också han ett SM-guld i 3D, precis som han
gjorde förra året. Och liksom Peter är han mästare i kavaj inför sista
deltävlingen av 3D-cupen. Faktum är att unge herr Järking vunnit samtliga
tio tävlingar han ställt upp i under årets säsong.
– Det är roligast att vinna, säger Robin, som det vore det mest självklara
i världen.
Han berättar att han hade en liten svacka i fjol. Då vann han “bara” 19 av
28 tävlingar.
– Han är helt outstanding, berömmer klubbkompisen Peter Bergkvist.
Rätt tävlingsinstinnkt

SPORT

Ska du springa Sicklaloppet? Då är du
inte ensam.
GRAFIK: Här går loppet
FRÅGAN
Sicklaloppet lockar många deltagare.
Men vad tycker du? Är det kul att
jogga?
Ja, det är en fröjd

Och de flesta i den lilla klubben från Gustavsberg verkar ha den rätta
tävlingsinstinkten.
Peters Bergkvist son, Charlie, gjorde nämligen också som farsan och
sköt till sig segern i 3D-cupen. Robins storebror Marcus knep en
andraplats.
Hänger ni med i meritlistan? För den är diger.
– Vi är nog den vinstrikaste klubben i Sverige sett till antal aktiva. På de
senaste 110 tävlingsstarterna har vi tagit 90 medaljer, säger ordföranden,
Jan Huzelius, som själv tog andraplatsen i 3D-cupen bakom Peter
Bergkvist.

Anders Milde
anders.milde@nvp.se

Nej, det är trist
Ibland är det kul, ibland inte
Se resultat
UTANFÖR BOSTADSBUBBLAN

Utanför bostadsbubblan är en
artikelserie om de 200 Nacka- och
Värmdöbor som saknar hem.
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Del 1 – Sahar Ekhouly
Sahar önskar sig ett eget hem
Ingen förtur för barnfamiljer
Del 2 – Håkan Wattling
Håkan har bott i ett skjul i sex år
Del 3 – Den anhörige
Charlie kan inte hjälpa sin pappa
Del 4 – Politikerna
Vad gör ni för de hemlösa?
Del 5 – Analysen
Håkan erbjuds boende
"Hemlöshet är en bostadsfråga"
UTANFÖR BOSTADSBUBBLAN

Jörgen Löwenfeldt:

"När en annons om
andrahandskontrakt dyker
upp på Blocket gäller det att
vara snabb."
ANALYS: Hemlöshet är en bostadsfråga

Pilbågar
Recurve och Compound Du hittar det
på
www.hobbex.se

Långbågar
Heikki Rousu bygger långbågar och
andra pilbågar www.långbåge.se
freewebs.com/7239894

Freedom Finance – Lån
Låna upp till 350.000:- från 4,25%. Lös
dyra lån – spara tusenlappar!
www.freedomfinance.se

LEDAREN

Anders Milde:

"Träd skymmer utsikt och
kan ramla ner över
ledningar, fåglar skitar ner
och sprider virus och älgar
är livsfarliga i trafiken… Ja,
ni fattar."
Naturen har blivit onaturlig
BILDSPEL

NVP-fotografen Elisabeth Ubbe fann en
kråka med smak för kaffe i Orminge.
Kort bildspel här
VÄRMDÖ
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Åttaårige Aaron, har ADHD och en
språkstörning, men får inte den hjälp
han behöver av Värmdö kommu.
Aarons kunskaper blev sämre i skolan
NACKA

Här bullrar det mest i Nacka.
"Situationen är relativt allvarlig"
FRÅGAN
Använder du bältet i bussen?
Ja, alltid
Ja, på vissa turer
Det har hänt
Nej, aldrig
Åker inte buss
Se resultat
NACKA

"En karta och kompass när
livet är som värst."
Helena Berggren har skrivit en handbok
för utsatta kvinnor
VÄRMDÖ

För tolv år sedan fick Ingvar Danielzon
beskedet att han hade cancer.
Enligt läkarna hade han högst fem år
kvar att leva.
Dödsdom blev början på ett nytt liv
NACKA

Tycker du att Nacka är en
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överklasskommun? Mer än hälften av
Nackaborna svarade ja.
TV4:s Solsidan kan ha haft inverkan
NACKA

Trångt på bussen på morgonen?
"Man kan aldrig veta hur lång tid det tar
in till Slussen"
BILDSPEL

Skorstenen i Tollare är sprängd. NVP
förevigade fallet.
Se bildspelet här
VÄRMDÖ

Kommunen svarar på kritiken mot nya
varumärket.
”Det här ska väcka uppmärksamhet”
SKÄRGÅRDEN

Ö till Ö började som en vadslagning.
Det lag som kunde ta sig först till
Sandhamn skulle bli bjudna på
krognotan.
"Hela tävlingen är egentligen en lång
jävla misär"
LUNCHPATRULLEN

Behöver du lunchtips?
Här finns alla lunchpatruller
SUDOKU
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Spela det omtyckta spelet Sudoku på
NVP.se. Klicka på länken nedan för att
spela.
Spela Sudoku
ANNONS
Hästintresse?
Tillfälle för ansvarsfull medryttare
(ev.familj). Gör något tillsammans
vuxen/ungdom/barn
Svar till 08-570 360 06 alt 570 109 20.
Se fler annonser
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