BK Fiskgjusen Verksamhetsberättelse 2007
Våra långbågeskyttar tog GULD på två DM, JSM och EM i lag och individuellt.
Verksamheten har bedrivits inomhus i Spegelsalen i Ekhallen och utomhus vid vår
bana i Björnkärret. 38 st gick vår Robin Hood-kurs för nybörjare i under hösten.
Vi har genomfört bågskytte i Spegelsalen för skolklasser. Klubben medverkade
under föreningsdagarna i Farstaviken.
Inköp av en stor mängd buttar och buttmaterial från den nedlagda klubben Aqulia har
skett. Ett antal buttar på ängen och i skogen har renoverats eller bytits ut.
I Korren 06/07 Långbåge Div 1 med Bertil Andersson, Per Andersson, Cecilia
Bexander, Roland Bexander och Mattias Lindh kom vi 4:a.
I Korren 07 utomhus div 1 Långbåge med Bertil Andersson, Peter Bergkvist, Roland
Bexander och Mattias Lindh kom vi 3:a.
Vid LAG SM ute Långbåge med Bertil Andersson, Roland Bexander och Mattias
Lindh tog vi silver.
Peter Bergkvist blev uttagen till Sveriges första landslag i Långbåge och kom 8:a på
VM i 3D. Vid öppna Europamästerskapen i 3D tog Peter GULD både individuellt
och i lag. Det var Peters och klubbens största tävlingsframgång (hitintills). Peter vann
även under 2007 Tyresöträffen, Hågafälten samt DM tavla18 m.
Bertil Andersson tog en fin 4:e plats vid SM i tavla i Karlsvik. Dessutom slog han
nytt distriktsrekord med fina 555 p. Tidigare rekordinnehavare var Roland så
rekordet stannade inom klubben. Roland slog i samma tävling nytt distriktsrekord i
den första finalomgången 12 pilar med 91 p. Rekordet tangerades i andra omgången
av Bertil! Vidare tog Bertil ett silver i Nynästräffen och DM i Jakt & Fält.
Mattias Lindh försvarade sitt JSM i 3D och tog GULD igen. Segern var ingen
tillfällighet utan han totalsegrade överlägset även i 3D-Touren LB16.
Roland Bexander tog GULD HLB19 vid Midsommarträffen. Roland försvarade sitt
Distriktsmästerskap i Tavla 40m LB19 och tog GULD igen.
Kompletta tävlingsresultat samt utdelade skyttemärken se bilaga.
Vi har även i år fått ett generöst bidrag från vår medlem Lennart Hylander som
fyllde 90 år under hösten. Föreningen framför härmed sitt stora tack för detta.
Vi har fått en tvåsidig artikel publicerad om hans bågskyttegärning på 1930- och
1940-talet i Bågskytteförbundets tidning Bågskytten nr 4 2007.
Höstterminen avslutades med Luciaskjutning i fackelsken. 45 personer fick
uppleva en magisk afton med julmust, glögg och korvgrillning i knastrande
vinterväder. Avslutades med eldpilar mot natthimlen. En tvåsidig artikel om vårt
Luciafirande fanns med i Bågskytten nr 1-2 2008.
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