September 2009
En sport för dig som vill träffa rätt! Vi börjar inomhus måndag 14 september.
I år är vi bara några mer medlemmar än förra året men det har varit betydligt flera som varit riktigt
aktiva.
Vårens inomhuskorren slutade med att vårt långbågelag vann i den högsta divisionen. Bäst i Sverige!
I Tyresöträffen ställde sex Fiskgjusar upp. Bertil Andersson vann över alla klubbkamrater och övriga.
Berra försvarade sitt DM-GULD i Jakt och fält vid Ulvjakten i Bromma. Även vinst i Midsommarpilen
tavla 40 m för den allsidige Andersson.
Hedda Thorén tog silver i DK10 i Oppundapilen i sin första tävling. Pappa Lasse Thorén ökar på sitt
personliga rekord i samma tävling.
Vid Eskilstuna 3D blir Peter Bergkvist distriktsmästare. Peter vinner även Gävlebocken 3D för
tredje gången och får behålla vandringspriset. Han sköt från blå påle! Vidare tar Peter brons på Fält
SM och med feber i kroppen silver på 3D SM. Han blir åter igen uttagen till landslaget och 3D VM i
Italien i september.
Fiskgjusens Bågskyttegille hade som säsongsavslutning en mycket lyckad vårfest med papegojskytte
på vår utebana i Björnkärret. Priset för bästa hatt gick till Monika Svartvik. Cecilia Bexander och
Josefin Ström försvarade sina titlar som papegojdrottning och papegojprinsessa. Året kung blev
Peter Bergkvist efter en hård kamp med Tommy Ringkvist. Prins blev Alexander Grahn.
BK Fiskgjusens långbågelag sköt under sommaren Korren div 1 utomhus och försvarade vinsten från
förra året. Bäst i Sverige igen! Men lika glädjande att vi för första gången kunde ställa upp med ett
lag till som tog brons i div 3. Totalt nio långbågsskyttar deltog i våra två lag.
Roland Bexander vann Nyköpingsträffen och blev i Malmö individuell Svensk mästare i Tavla 40 m.
Klubbens femte SM-GULD och Rolands fjärde. Men de tre första var i judo tungvikt på 70- och 80talet. Han slog personligt rekord i Guld-finalen. Väl valt tillfälle.
Mattias Lindh vinner Almviksjakten 3D och Bosse Lindberg tar sin första medalj, ett silver. Andra
som har varit med på denna och andra roliga tävlingar är Owe och David Lindh, Per Andersson och
Monika Svartvik.
Bertil Andersson är med i Sveriges lag som tar silver i 3D EM i Österrike. Klubbens tredje EMmedalj.
Vår Robin Hood-kurs för nybörjare blev både på våren och hösten snabbt fulltecknad.
Missa inte säsongsavlutningen den 17 december med Luciaskjutning. Vid frost är vi i fackelsken vid
utebanan Björnkärret. Vi skjuter eldpilar och grillar korv. Glöm inte att ta med familjemedlemmar.
Kassören hälsar att medlemsavgiften är 500 kr för höst- och vårtermin eller bara 1000 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 60 unika besökare per dag.
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