Hösten 2007
Bågskyttar!
Först och främst noterar vi att vår medlem och även mångårig sponsor Lennart Hylander fyller 90 år
den 12 oktober. Stort Grattis Lennart! Läs Profiler på hemsidan så får ni reda på vad en golfare har
för ungdomssynder.
Vid 3D-Uven i Segeltorp i maj blev Peter Bergkvist som första långbåge någonsin uttagen till
landslaget för att tävla i 3D-VM i Ungern.
Vår Berra Andersson med 121 p på första varvet i 3D-Uven var 2 p bättre än Peter. På andra varvet
med 144 p var Roland Bexander 4 p bättre än Peter. Sammanlagt var Peter bäst.
Peter blev bästa svenska långbåge med sin åttonde plats i 3D-VM.
Men Peter kan mer än 3D. Han vann Hågafälten i Uppsala och var även bäste träpilsskytt i Ulls 3d
även den i Uppsala.
Roland vann Midsommarpilen långbåge 40 m i Södertälje. Berra kom 2:a på DM jakt o fält i
Nynäshamn.
Vid tavel SM i Karlsvik kom vårt långbågelag på en andra plats. Individuellt blev Berra bäst med en
fjärde plats totalt och ett nytt distriktsrekord 555p slaget i grundomgången (72 pil).
Roland slog distriktsrekord i första finalomgången med 91p (12 pil). Berra tangerade detta rekord i
andra omgången. Mattias slog givetvis juniordistriktsrekordet både grundomgång och final.
Mattias Lindh fortsätter att vinna Långbåge junior i varje 3D tävling han ställer upp i. Sä songen 2007
blev hans bästa med totalvinst i 3D-touren och han kunde dessutom försvara sitt JSM-guld i 3D.
Peter kom fyra bland seniorerna vid 3D-SM och precis som vårt långbågelag med Peter, Mattias och
Berra.laget.
Roland Bexander försvarade sitt DM-guld i tavla 40m långbåge från förra året.
Så har klubben fått sin första dubbla Europamästare när Peter Bergkvist vann både individuellt och
i lag vid EAA 3D-mästerskap i Österrike. Grattis Peter! Din och klubbens största framgång. Hitintills i
alla fall.
På hemmaplan har höstens Robin Hood-kurs för nybörjare snabbt övertecknats så vi tvingades att
köra två parallella kurser. Glädjande nog har eleverna gjort jättestora framsteg och nästan alla vill
fortsätta som medlemmar och lära sig skjuta ännu bättre.
Den 13 december blir det Luciaskjutning i fackelsken vid utebanan Björnkärret. Vi skjuter eldpilar
och grillar korv. Vi tar med några lånebågar så även de medlemmar som ännu ej köpt egen båge får
tillfälle att skjuta.
Kassören hälsar att medlemsavgiften för är oförändrat 400 kr för höst och vårtermin eller bara 800 kr
för en hel familj. Sättes in på PG 79 06 10-0.
Mer information om träning och tävling hittar Du på vår hemsida www.bkfiskgjusen.se.
Vi har nu 46 unika besökare i snitt per dag.
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