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Nytt år och nya aktiviteter
Så var det åter dags att fatta pennan och skriva några rader till ett nytt nummer av Armborstnytt. Detta nummer kommer framförallt att blicka framåt mot det fina tävlingsår som nu drar
igång. I slutet på förra året skickade vi ut en uppmaning till alla klubbar att inkomma med
förslag om var SM-tävlingarna 2009 skulle avgöras och detta har lett till att vi redan i detta
nummer kan annonsera ut tävlingarna. Slå dig nu ner i fåtöljen med detta blad och ha almanackan redo och boka nu upp dessa dagar så att du inte missar en chans att åka på en tävling.
För er som nu saknar ett datum, det för årsmöte så kommer det inte bli något årsmöte i SAU
under 2009. Detta på grund av att vi under föregående år beslutade att gå över till kalenderår
och därför kommer detta verksamhetsår att bli 1,5 år.
En annan nyhet för i år är att möjligheten att teckna enskilt medlemskap i SAU har försvunnit. Så för er som tidigare har varit enskilda medlemmar så hänvisas ni till någon av våra
medlemsföreningar. Anledningen till att detta är borttaget beror på att vi i de nya stadgarna
har närmat oss riksidrottsförbundets riktlinjer och i dessa finns inte utrymme för enskilda
medlemmar i ett förbund.
Så väl mött på årets alla tävlingar
/Ordförande
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SM-Inomhus för sporting och field
7 mars
Hej armborstskyttar,
GAK och Ale Armborstklubb kommer att arrangera SM inomhus Lördag den 7:e Mars (i Field och Sporting, Medeltidaskyttar tävlar en vanlig öppen tävling). Gratis härbärge för långväga tävlanden finns inför tävlingen.
Plats: Brunnsboskolans idrottshall
Pris: 100:För anmälan kontakta: Micky Skottlund (m.skottlund@telia.com)

”FÖR-SM”
Göteborgs öppna
1:a mars
För alla göteborgare och för de som behöver träna inför SM veckan efter så kommer GAK
och Ale Armborstklubb att arrangera Göteborgs öppna mästerskap söndagen den 1:a Mars. I
det öppna Göteborgsmästerskapet tävlar alla om det stora vandringspriset. I det Göteborgska
mästerskapet tävlar endast boende i Göteborgsområdet. Gratis härbärge för långväga tävlanden finns inför tävlingen.
För anmälan kontakta: Micky Skottlund (m.skottlund@telia.com)
Pris: 50:- startavgift 15:- för fika.
Hälsningar
Från GAK och Ale Armborstklubb
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SM inomhus för medeltid
4 april
Den 4 april kommer GAF stå som värd för SM-tävlingarna inomhus för medeltidsklassen.
Platsen kommer vara i A7-hallen i Visby. Klockan 10:00 öppnar vi portarna och 11:00 börjar
tävlingen som avgörs med en 2*R300/40 (18m) runda. Det vill säga 20 serier om tre pilar på
en 40cm-FITAtavla från 18m. Det kommer också arrangeras en lagtävling (SM) där man
tävlar i tremannalag. Alla tävlande i ett lag skall tävla för samma förening och lagdeltagarna
skall vara namngivna innan tävlingsstart.
Mellan serie 10 och 11 kommer det att finnas lite fika för skyttarna och efter avslutad tävling
så planerar vi att vi går ut och äter nått gott på lämpligt matställe. För långväga gäster har vi
gott om sängplatser så hör av er i och med att ni anmäler er.
Plats: A7-hallen
GPS-kordinater: N57° 37’ 47.93” E18° 18’ 18,29”
Tid: 10:30 (samling 10:00)
Tävlingsform: 2*R300/40 (18m)
Klasser: SM för medeltid (Vi öppnar klasser i Sporting och Field om det kommer skyttar).
Anmälningsavgift (individ): 100:- per skytt
Anmälningsavgift (lag): 100:- per lag
Sista anmälningsdag: 21 mars (för lag) och 31 mars för individer.
Anmälan görs till: gaf@armborst.se eller till Gustav på 070-908 87 84 eller 0498-277 498
För medlemmar i GAF är detta även årets KM-inomhus
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Armborstläger med SM i 3D
8-10 Maj
För fjärde året arrangeras ett läger för armborstskyttar från hela Sverige. Meningen är att vi
skall träffas över disciplingränserna, prova på andra vapen, utbyta erfarenheter, tävla, förkovra oss och inte minst ha väldigt roligt.
Årets armborstläger kommer gå av stapeln den 8-10 maj i Kungsängen, närmare platsbeskrivning kommer finnas på hemsidan inom kort.
På lördagen kommer det att arrangeras en taveltävling per klass. Tävlingen är av typen R90
(för medeltid) och R180(för field och sporting). Det vill säga 6 pilar på tre olika avstånd.
Medeltidarna skjuter på femringad tavla och de övriga på tioringad.
På söndagen (den 10 maj) kommer SM i 3D att avgöras för alla klasser.
Arrangör: Rolf Hallin (Gotlands Armborstförening)
Anmälan skickas till: kraak@bredband.net (Rolf H)
Plats: Brunna, Kungsängen.
Pris alt 1: Läger (ink. Mat, husrum och alla startavgifter) 550:Pris alt 2: 200:- (om man bara kommer till 3D-SM)
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SM-utomhus för Sporting och Field
4-5 Juli
Kommer att arrangeras av GAK och Ale-AK i Göteborgstrakten. Datum är satt till den 4-5
juli. Mer information kommer på hemsidan (www.armborstunionen.se) men boka in datumet
redan nu.
För information och anmälan kontakta Micky Skottlund (m.skottlund@telia.com).

SM-utomhus för medeltid
5 augusti
I år kommer utomhus-SM (individuellt och lag) för de i medeltidsklassen att avgöras under
medeltidsveckan på Gotland. Tävlingsformen är en R90/80 (20, 30, 40m) runda. Tävlingen
arrangeras av Gutars bågskyttar den 5 Augusti 2009 kl. 13.00 på tornerspelsplatsen
(lasarettsplan) i Visby.
För deltagande har arrangören satt krav på medeltida klädsel.
För anmälan och info: Rolf Hallin (kraak@bredband.net).
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LADA-cup VI
25 Juli
För sjätte året bjuds ni alla in till en tävling i Bro på Gotland, den så kallade LADA-cup. Den individuella tävlingen kommer som tidigare att avgöras med en R90/80 (20,30,40m) runda för medeltidarna och en R180/60
(45,55,65m) resp R180/60 (35,45,55m) runda för sporting och field.
Efter tävlingen grillar vi medhavd mat och har trevligt. För långväga gäster finns gott om sovplatser.
Arrangör: Gustav Malmborg (Gotlands Armborstförening)
Epost: gaf@armborst.se
Telefon: 0739088784
Plats: Bygdegården i Bro
Pris: Gratis

”Råttjakten”
13 Juni
Gotlands Armborstförening (GAF) inbjuder till en 2D/3D tävling i Rute på norra Gotland.
Tävlingen är öppen för alla tre klasserna.
Efter avslutad tävling grillar vi och har trevligt. Tävlingsplatsen är vid det gamla militärsjukhuset i Rute så det finns gott om sovplatser inne i sjukhuset för de som inte orkar åka hem på
kvällen.
Arrangör: Gotlands Armborstförening
Epost: gaf@armborst.se
Telefon: 073-9088784
Pris: 100:GPS: N 57° 49′ 42″ Ö 18° 59′ 29″

Den Gyllene Kråkfjäderns Cup 2009
Vi behöver alla träna och därför har vi på prov under två års tid kört en liten
”träningstävlingsserie”. Denna tävlingsform bygger på att man skjuter sina serier på sin hemmabana och rapporterar in dessa på hemsidan. Varje vecka kör vi en ny tävlingsomgång. Poäng får man utifrån placering (omvänd ordning). Totalt kommer serien hålla på i 14 veckor
från armborstlägret i maj till första veckan i augusti.
I sammandraget kommer endast de 5 bästa tävlingarna ätt räknas (så att alla kan planera in
sin semester utan att förstöra sina chanser).
Givetvis är cupen öppen för alla tre klasser.
Detaljerade regler, info och anmälan finns på sidan: http://www.armborstunionen.se/cup
Arrangör: Gustav Malmborg / SAU
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www.armborstunionen.se
Ni har väl varit inne och tittat runt på vår hemsida http://www.armborstunionen.se? Om inte
så bör ni göra det och ge kommenterar vad ni tycker, är det något som saknas mm.
En nyhet är att ni kan registrera er för att få vårt nyhetsutskick, information mm. Det ni skall
göra är att klicka in på ”logga in” i övre högra hörnet och sen fylla i er e-postadress. Vill ni
finns det lite andra uppgifter som kan vara bra för oss i SAU att känna till men de är helt frivilliga. Så vill du ha information om tävlingar, läger, möten mm. Så registrera din epostadress nu.
/styrelsen

Ranking av svenska armborstskyttar
I några år har sidan armborst.se rankat de svenska armborstskyttarna men från och med 2009
är denna ranking Svenska Armborstunionens officiella ranking och därmed flyttad till SAUs
hemsida.
För beräkningsgrunden ligger hur många skyttar det var i en tävling, vilken status tävlingen
hade och hur länge sedan det var den gick av stapeln. Eftersom det är en ranking av svenska
skyttar så kommer endast tävlingar med minst tre svenska skyttar att tas med i denna ranking. Resultaten från tävlingarna måste dessutom vara inrapporterade till www.armborst.se
eller vara publicerade på Svenska armborstunionens (SAU) hemsida, i Armborstnytt eller på
någon av IAUs eller WCSAs hemsidor.
Detaljerad beskrivning: Man får poäng beroende på hur många som deltar i tävlingen (i
omvänd ordning). Denna summa multipliceras med statusen på tävlingen är:
1 för mindre tävling men där åtminstone tre skyttar från top 15 deltar.
10 om tävlingen är sanktionerad av Svenska Armborstunionen (SAU).
20 om det är SM-status på tävlingen eller om det är deltagare från andra nationer än Sverige.
50 om det är VM- eller EM-status på tävlingen.
Tillslut divideras summan med antalet år + 1 sedan tävlingen avgjordes.
Exempel: Är det femton skyttar i ett SM 2008 ger en andraplacering 14p (för antalet skyttar1) detta multipliceras med 20 för SM status och divideras med 2 (2009-2008+1=2). Det är
alltså bättre ur rankingsynpunkt att komma sämre placerad i SM än att vinna en liten klubbtävling, Och en sämre placering i årets SM kan slå högre än en SM-titel från förra året. Rankinglistan ändras efter varje tävlingsresultat som inkommer till armborst.se. Man gynnas något i rankingsynpunkt att delta i många tävlingar (eftersom alla tävlingar ger något poäng),
men det ger ändå en god bild av skyttarnas skicklighet.
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Sveriges främsta skyttar
2008
Varje år gör armborst.se en sammanställning av rankinglistan som den ser ut på årets sista dag för att se vem
som under detta år har varit den främsta skytten i respektive klass. Från och med i år ha alltså denna ranking
övergått till att vara SAUs officiella ranking.
Field:
1. Eric Szanto (406p)
2. Micky Skottlund (325p)
3. Mårten Paulsson (180p)
Medeltid:
1. Rolf Hallin (2000p)
2. Gustav Malmborg (1342p)
3. Lena Eklund (1303p)
Sporting:
1. Benny Olofsson (540p)
2. Mikael Bergman (250p)
3. Gustav Malmborg (110p)
Kan påpekas att anledningen till att medeltidsskyttarna generellt har högre poäng beror på att de har fler tävlingar och med fler skyttar på skjutlinjen. Men från redaktionen och armborst.se så skickar vi här ett stort grattis till Eric, Rolf och Benny som tillsammans är Sveriges främsta skyttar år 2008!
/Gustav Malmborg

EUROPEAN CHAMPIONSHIP FIELD-CROSSBOW 18m indoor.
MALINSKA, CROATIA
MARCH 24-29, 2009
COMPETITION PROGRAMME
Phone: +385 (0) 51 859 850; +385 (0) 51 858 254
Fax: +385 (0) 51 859 850; +385 (0) 51 858 254
E-mail: ssk.dub@ri.t-com.hr Web address: www.crossbow.croatia.hr
ENTRY FEE
For each shooter
100.- EURO
Malinska Cup
25.- EURO
For banquet, per person 25.- EURO
Each participating nation must bring two (2) official national flags (size: 100 x 200
cm) and one (1) national anthem on a CD, which is the official short version of
about 40-50 seconds.
DOPING CONTROL
Doping tests as required by the IAU will be performed at shooting ranges on Final
day shooting.
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Medlemsföreningar
Armbågens BK
Uwe Koch (0171-469848) info@armbagen.nu http://www.armbagen.nu
----------------------------------------------------Ale Armborstklubb
Erik Szanto 0520-668 088 erik@szanto.se
----------------------------------------------------BJK Grizzly
Tokarp 65 D, 334 91 Anderstorp leif@westgard.se
------------------------------------------------------------Botkyrka Armborstklubb
Michael Bergman 0738 -10 01 04 krieghof1@hotmail.com www.armborstskytte.se
----------------------------------------------------Bromölla pistol och svartkrutsskytte förening
Sölve Wahlström 0705-522966
s.wahlstrm@telia.com
http://web.telia.com/~u45614116/
----------------------------------------------------Det Broderliga Papegoye Companiet DBPC
secretaris@dbpc.se
--------------------------------------------------------Danapilen Armborstskyttar
Johan Andersson 0733-257741
spanskviking@hotmail.com
---------------------------------------------------Gotlands armborstförening
Gustav Malmborg 073-9088784 gaf@armborst.se
http://gaf.armborst.se
---------------------------------------------------Gutars Bågskyttar
Rolf Hallin 0736-60 90 86
kraak@bredband.net http:www.gutarsbagskyttar.se
---------------------------------------------------Gävle BK Armborstsektion
Tommy Holmgren 026-76750 tommy.holmgren@alvkarleby.mail.telia.com
---------------------------------------------------Göinge Armborstskytte klubb
Carl Nilsson 0706-577595 gask@allround-smide.se
---------------------------------------------------Göteborgs Armborst Klubb
Micky Skottlund
0736 – 74 05 74
m.skottlund@telia.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Skepplanda Skytteförening
leif.gardtman@mbox328.swipnet.se
---------------------------------------------------Stockholms LåsbågeSällskap
Håkan Hedrén
slsforumadmin@gmail.com www.lasbage.se
--------------------------------------------------Stockholms Armborstskyttar
Anders Nylén
stockholmsarmborstskyttar@gmail.com
---------------------------------------------------Västgöta Bågjägare
Edward Kile,
edki@telia.com
----------------------------------------------------

Finns inte din förening med? Kontakta oss på info@armborstunionen.se!

Armborst-nytt Nr1 2009

10

Armborst-Nytt är Svenska Armborstunionens (SAU) officiella kungörelseorgan och utkommer med c:a 4 ggr/
år och distribueras till klubbarna, direkt till enskilda medlemmar samt andra organisationer och myndigheter,
elektroniskt via e-post. Om man vill få Armborstnytt till sig bör man meddela ordföranden på mail:
info@armborstunionen.se
Avsikten med Armborst-Nytt är att sprida information till medlemmar och andra intresserade om vår verksamhet och vad som händer runtom oss i armborstvärlden både i Sverige och utlandet.

Annonser:
Ett bra sätt att få ut info och sponsra sporten är att annonsera i Armborstnytt. Vi från redaktionen ser gärna att
ni försöker jaga annonsörer. (Annonser för tävlingsverksamhet eller dylikt är gratis).
Pris helsida: 400:-, Halvsida: 250:- Textrad/er: 100:-.
Övriga önskemål: kontakta Red. nedan. Postgiro: 466 08 37 - 8

Insändare & artiklar:
Alla är välkomna med material till tidningen, har ni ett tävlingsresultat, referat, artickel eller annat intressant
tveka inte att skicka in detta till redaktionen. Text skall vara av typen *.txt *.rtf *.doc *.xls och bilderna *.gif *.
jpg *.psd *.bmp Har ni text och bild i andra format så hör av er så går det oftast att lösa.

Styrelsesammansättning i Svenska Armborst Unionen SAU per den 1/7, 2008 består av.
Gustav Malmborg (ordförande, ansv. Field) epost:info@armborstunionen.se tel:073-908 87 84
Lena Eklund (sekreterare) epost:lena_eklund@bredband.net tel:070-629 47 11
Erik Oscarsson (kassör) epost:armborst@oscarsson.eu tel:070-730 06 01
Rolf Hallin (ansv. Medeltid) epost:medeltid@armborstunionen.se tel:073-660 90 86
Jon Lindström epost:
skarek@lysator.liu.se tel:070-391 53 90,
Leif Gardtman epost:leif.gardtman@mbox328.swipnet.se tel:070-432 04 53
Benny Olofsson (ansv. Sporting) epost:sporting@armborstunionen.se tel:070-569 01 26,

Info för nya medlemmar/Licenskrav.
För att få licens måste man vara medlem i en förening som bedriver skytte med det vapen man söker licens för.
Tidigare kunde man bli enskild medlem i SAU. Numera består SAU enbart av föreningar.
Enskilda personer som vill bli medlemmar skall söka sig till närmaste klubb eller vilken annan klubb som är
ansluten till SAU (se förteckning över klubbarna längre ner eller på hemsidan: www.armborstunionen.se)
Vill någon/några starta en klubb så står vi till förfogande med hjälp och stöd. Ta kontakt med någon i styrelsen
så sätter vi igång arbetet. Vi kan också erbjuda kurser/utbildningar för nybörjare i sporten.
Info för medlemsföreningar:
Medlemsavgiften för föreningar är 200:- + 50:- för aktiv skytt. Medlemsförening åläggs att i början av varje år
betala medlemsavgiften och att sända in en lista på de aktiva skyttarna man har med namn, adress och personnummer. Medlemsföreningar ombedes även att då och då gå in på hemsidan och se att kontaktuppgifterna
stämmer för föreningen.
Redaktionen:
Micky Skottlund, G. Tingstadsg. 38A, 422 44 His-Backa, tel:031-22 87 11 e-post:m.skottlund@telia.com
Gustav Malmborg (ansv. Utgivare), Bro Stenstugu, 621 73 Visby , tel:073-9088784 epost: info@armborstunionen.se
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