Våren 2007
Bågskyttar!
Våren har kommit extra tidigt! Klockan omställd till sommartid!
Snart är det utomhussäsong igen!
Det har varit skogsavverkning under senvintern så två tredjedelar av skogsbanan måste
byggas upp på nytt. Eftersom det har varit dåligt med tjäle så har skogsmaskinerna
bokstavligt talat lämnat avtryck efter sig! Vi hoppas dock att markägaren JM återställer
parkeringen och vår skogsväg innan sommaren.
Vi börjar ute med att göra i ordning vår fina uteanläggning Björnkärret måndag 21 maj
kl.18.30!
Träning inomhus som vanligt måndag, tisdag och torsdag i Ekvallens sporthall tom 15 maj.
Vi fick en segrare i Långbågeklassen under Tyresödagarna: vår tränare Peter Bergkvist
som återkom efter ett långt skadeuppehåll och visade var skåpet skulle stå. Bertil
Andersson vann B-finalen över Roland Bexander och knep ett brons i samma klass.
I samma tävlings grundomgång kvalificerade sig Roland till ett Bronsmärke och Bertil till ett
Järnmärke. Regler för skyttemärken finns beskrivna på vår hemsida.
Mattias Lindh fortsätter att vinna Långbåge junior i varje 3D tävling han ställer upp i. Nu
senast i Värnamo.
Vi har intervjuat vår äldste (90 år i höst) medlem Lennart Hylander som gett klubben
mycket stöd. Han berättade bl.a. om bågskytte på 30- och 40-talet. Den intervjun kan Ni läsa
i kommande nummer av Svenska Bågskytteförbundets tidning Bågskytten. Missa inte det.
Sverige skall för första gången sända ett landslag i Långbåge till årets 3D-VM i Ungern i juni.
För uttagning till landslaget har en ny tävlingsklass i Sverige skapats som är anpassad till
internationella regler. Viktigaste skillnaden är att endast träpilar är tillåtna samt att målen kan
stå på upp till 30 meters håll istället för 25 m som i vår svenska klass.

Kassören hälsar att medlemsavgiften för 2007 är oförändrat 400 kr 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 27 unika besökare i snitt per dag.
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