Februari 2008
Bågskyttar med sikte på nya framgångar!
Så är det nytt år och snön yr för omväxlings skull utanför. Hitintills har vi ju haft otroligt lite
snö. Några ord om 2007 som har varit föreningens mest framgångsrika år på många sätt.
Peter Bergkvist placerade sig som bästa svenska långbåge på en åttonde plats i 3D-VM i
Ungern i juli. Det var första gången som Sverige hade ett landslag i klassen Långbåge.
Måste nämna igen att vi indirekt faktiskt haft VM-deltagare tidigare genom om vår äldste
medlem och störste sponsor Lennart Hylander (blev 90 år 12 okt, Grattis). Nämligen VM
1934 i Båstad och VM 1948 i London fast då var han förstås med i Stockholms
Bågskjutningsklubb.
Peter i strålande form ordnade i september två guld på 3D-EM i Österrike. Både individuellt
och i lag. Senare tog han guld på DM tavla 18 m av bara farten. Bertil tog brons i samma
tävling.
Bertil Andersson tog silver på Jakt och Fält DM och en fin 4:e plats vid SM tavla 40 m.
Laget med Bertil, Mattias och Roland kom tvåa. Berra har i inomhuskorren skjutit nytt
personbästa med 272 p. Dvs en 9:a i genomsnitt. Det är helt i nivå med svenska rekordet!
Peter har även gjort det samma.
En annan som varit framgångsrik är långbågejunioren Mattias Lindh som även i år tog guld
i junior-SM. Med fem segrar i 3D-touren blev han dessutom årets toursegrare.
Roland Bexander vann Midsommarpilen Tavla 40 m och senare även guld på DM igen i
samma gren. I utomhuskorren kom vårt långbågelag 3:a i division 1.
Höstens Robin Hood-kurs för nybörjare blev snabbt övertecknad. Trots att vi dubblerade
kursen till totalt 38 elever tvingades vi lämna återbud till några. Det har varit mycket
skjutglädje och roligt med stora framsteg under hösten!
Vädergudarna var nådiga vid vår familjefest Luciaskjutning ute på ängen och bjöd på en
vacker frostig vinterkväll. Korvgrillning, julmust, pepparkakor, glögg, bågskytte och eldpilar
gjorde att stora som små trivdes i eldskenet.
Kassören hälsar att medlemsavgiften för 2008 är oförändrat 400 kr eller bara 800 kr för en
hel familj. Sättes in på PG 79 06 10-0.
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