September 2008
Bågskyttar har helt enkelt roligt! Vi börjar inomhus måndag 15 september.
Vårens inomhuskorren slutade med att vårt långbågelag gick upp på en andra plats i den högsta
divisionen med samma antal vinster som segraren Stocka men med något färre poäng.
Vår Europamästare 2007 i 3D Peter Bergkvist påbörjade sin satsning på höstens europamästerskap
redan på våren.
Bakgrund: Otroligt nog har vi i Sverige samma regler som internationellt utom för just långbåge. Vi
skjuter på 5 m kortare avstånd och tillåter inte bara träpilar utan även aluminiumpilar i grenen 3D.
Peter ställde därför upp i de svenska 3D-tävlingarna enligt internationella regler och sköt med träpilar
och från blå påle som står längre bort.
I grenen fält är det ingen skillnad på svenska och internationella avstånd. Peter vann både Fyrisfälten
och Munktellskottet Fält under våren.
Fiskgjusens Bågskyttegille hade som säsongsavslutning en lyckad vårfest med papegojskytte på vår
utebana. Stor uppslutning. Priset för bästa hatt fick Cecilia Bexander med sitt drakhuvud. Hon blev
även papegojdrottning. Pris och prinsessa blev Erik Forsström och Josefin Ström.
Roland Bexander blev papegojkung och vann senare Nyköpngsträffen och blev Distriktsmästare
Tavla 40 m för tredje året i rad.
BK Fiskgjusens långbågelag sköt under sommaren Korren div 1 utomhus mycket bra och slog bl.a.
Stocka. Vi blev Sveriges bästa långbågelag och vann högsta divisionen.
En i laget Bertil Andersson blev senare individuell Svensk mästare i Tavla 40 m. Klubbens fjärde
SM-GULD. Förutom personliga rekord slog han även tre distriktsrekord i samma tävling.
Vid 3D JSM tog Mattias Lindh ohotad ett silver. Efter samma tävling blev Peter uttagen till landslaget
som skall åka till EM i Spanien i oktober. Lycka till Peter!
Höstens Robin Hood kurs blev övertecknad utan annan annonsering än på egna hemsidan.
Missa inte säsongsavlutningen den 18 december med Luciaskjutning i fackelsken vid utebanan
Björnkärret. Vi skjuter eldpilar och grillar korv. Glöm inte att ta med familjemedlemmar.
Kassören hälsar att medlemsavgiften för är oförändrat 400 kr för höst och vårtermin eller bara 800 kr
för en hel familj som bor på samma adress. 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 49 unika besökare i snitt per dag.
/Roland
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