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Medlemsföreningar
Armbågens BK
Uwe Koch (0171-469848) info@armbagen.nu http://www.armbagen.nu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avasaxa Skytte Gille (Dorotea)
avasaxa@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BJK Grizzly
Tokarp 65 D, 334 91 Anderstorp leif@westgard.se
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balders Hird
Anders Callert
theboss@driversclub.nu
www.baldershird.eu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bromölla pistol och svartkrutsskytte förening
Sölve Wahlström 0456-22966
solve.wahlstrm@bredband.net
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
Lena Eklund 070-629 47 11
lena_eklund@bredband.net
http:www.gutarsbagskyttar.se
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gävle BK Armborstsektion
Stig-Göran Wallner 0706041495 stisse.wallner@telia.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Göteborgs Armborst Klubb
Micky Skottlund
0736 – 74 05 74
m.skottlund@telia.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Smålands armborstskyttar (Korsberga/Vetlanda)
Günter Weztler
wolfszeit1@hotmail.com.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stockholms LåsbågeSällskap
Håkan Hedrén
slsforumadmin@gmail.com www.lasbage.se
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stockholms Armborstskyttar
Anders Nylén
stockholmsarmborstskyttar@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sörmlands Armborstskyttar
Patrik Westman
info@sodermanlandsarmborstskyttar.se http://sodermanlandsarmborstskyttar.se
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tyresö BS
tbs@tbs.nu
www2.idrottonline.se/TyresoBS-Bagskytte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Västberga PSK
http://www.thetarget.se

Finns inte din förening med? Kontakta oss på info@armborstunionen.se!
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Ordförande har ordet
Så är sommaren snart över och löven börjar snart gulna och vi
kommer dra oss inomhus i väntan på vintern, Vi kan se tillbaka på en sommar som varit fylld av fina prestationer och flera
nya Svenska rekord har noterats. Ett rekord vill jag speciellt
uppmärksamma och det är Tommy Hilding som på 20m lyckades skjuta så bra som någon någonsin kan göra, inte bara fullt utan även
alla pilar som kryss. Men i en tävling där två ytterligare rekord sattes så
räckte denna prestation inte ens till prispallen! Som ordförande i förbunder
så blir jag stolt över denna utveckling av sporten.
Nog för att det snart är höst, men än är det inte riktigt slut på tävlingssäsongen. Två tävlingar återstår dels Flodaträffen den 4 september för de historiska skyttarna och dels 3D-tävlingen Rutejakten. Inbjudningar till dessa hittar du inne i tidningen.
I detta nummer bjuds ni annars på sommarens resultat, ni får en fundering
på vad en Smålandsharka kan vara för något och vi börjar en liten ”tips och
trix” serie, denna gång är det Kenneth Eriksson som delar med sig av sina
erfarenheter.
Eftersom det nu nalkas mot kallare tider så är det också hög tid att planera
framåt. Därför uppmanas ni alla att lämna in anbud på att få arrangera SMtävlingarna 2012 och även att skicka in era tävlingskalendrar så vi kan uppdatera SAU hemsida.
Eder ordförande Gustav
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Hur förbereder man sig inför en tävling?
Jag utgår ifrån hur jag själv gör, man åker ju inte till en tävling oförberedd, man åker med insikten av att vinna och för det skall man vara
så väl förberedd som möjligt.
Först tittar jag på mig själv, vilken status har kroppen och i vilken
trim är den i, vad kan jag förbättra?
Ett par veckor innan tävling, genomgår jag ett fysiskt träningspass för
att få bukt på andningen eftersom den är mycket viktig. Utan bra andningsförhållanden är det svårt att kontrollera andningen och därmed
hålla armborsten stilla.
Träningspassen kan se olika ut:
Något som fungerar för mig är att gå minst en timme varje dag med
vikter för att simulera en tung armborst med utrustning som transporteras mellan skjutstationerna, varannan dag lägger jag på en joggingtur, fast då utan vikter förstås. Ingen aktivitet tre dagar innan tävling
för att inte dra på sig skador och ge kroppen tid att varva ner.
Sedan tittar vi på utrustningen:
1. En översyn av armborsten som skall användas på tävlingen, inga
fel eller lösa delar får finnas på den - om så finns åtgärda dem omedelbart, kan man inte själv laga den, prova en vapensmed för se om
han kan hjälpa dig, det brukar gå bra och de tycker oftast det är intressant med armborst.
2. Pilarna som skall användas behöver ses över, inga lösa delar här
inte. Kontrollera fenor, spetsar, nockar och skaft, minsta osäkerhet
om att pilen inte klarar en hel tävling - kassera den eller åtminstånde
lägg undan den till den kan repareras, minst 5 pilar skall man bära
med sig, man vet aldrig.
3. Kläderna som Ni skall skjuta med, ta fram dem och träna skytte
med dem på, precis som om det vore tävling.
Nu är Ni förberedd för att lyckas på tävlingen, men det är inte över
ännu:
Man skall träna också.
Staka ut en bana som markerar var 5:e meter mellan 5 - 55 meter.
Här skjuter Ni in utrustningen och tar reda på var översta och understa träffläget är på skjutbanan, lägg upp en linje mitt emellan dessa två
punkter då vet du att du alltid träffar målet om du siktar mellan dessa
två punkter, visst, lite mer noggrant måste man sikta om det rör sig
om ett litet mål. Gör man så här får man alltid en träff och varje träff
ger poäng, vilket är hemligheten. Man behöver inte vara bästa skytt
för att vinna, men träffar man varje gång blir chansen större till en
bra placering. Sedan finns det hjälpmedel att ta till för att öka träffsäkerheten ytterligare, det kan jag ta nästa gång…
Träff på Er
Kenneth Eriksson
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Smålandsharka—vad är det?
För ett tag sedan fick jag en förfrågan om vad jag viste om Smålandsharka, Jag kunde inte svara på detta
då uttrycket för mig var helt obekant. Men intresset hade vaknat och jag började leta i litteraturen efter svar.
I den tidiga heraldiska litteraturen beskrivs det småländska landskapsvapnet som ett lejon hållandes en smålandsharka. I den moderna litteraturen så håller lejonet i ett armborst. När man söker vidare på smålandsharka får man inte mycket resultat. Ordet harka finns dock med i SAOB men i betydelsen: ”kratta (särsk. om
med järnpinnar försedd dylik), räfsa”. Det finns dock en annan betydelse av ordet: ”fisk. vid ändan av en
trästång fäst kamliknande (av järn smidt) redskap (med smala pinnar utan hullingar) att fånga ål
med.” (SAOB uppslagsord Harka) Harka är med andra ord även ett fiskeredskap vilket stärks av fiskerilagen där det går att läsa: Fiske får inte heller bedrivas med harka, ljuster eller med huggkrok, som är försedd
med skaft, eller med andra redskap med vilka fisk kan spetsas. (SFS 1982:126 §14)
Så mycket tyder på att smålandsharkan var ett armborst som användes vid fiske, men uppgifterna om
fiske med armborst i Svenska vatten är minst sagt
knapphändiga. En längre tid blev denna fråga liggande tills jag i en bok hittade en bild på ett fiskearmborst. Tyvärr fanns det i denna skrift ingen vidare information eller referenser till denna fiskeform. Det visade dock på att smålandsharka borde
referera till ett armborst använt till fiske och där
spetsen var smidd som ett ljuster.
I tidskriften Folkliv från 1942 har Håkan Fernholm
beskrivit ljusterfiske i Sverige och de olika typer av
ljuster som förekommit. I texten beskriver han
harkljustret som förekommer i södra småland, dalarna, Värmland och de inre delarna av Finland. Det använder som hjälpmedel vid långrevsfiske (Fernholm 1942:63). Denna fiskeform beskrivs redan av Olaus
Magnus där han beskriver att fisken fångades nattetid och att man använde sig av eldsken för att locka upp
fisken. Detta gällde enlige Olaus Magnus ål och gädda (Olaus Magnus bok 20 kap 10).
Denna ljustring av fisk skedde genom att man höll i ljustret och spetsade fisken. Men i Motala ström finns
beskrivet att man kastade ljustret och att man hade en lina fastsatt i ljustret så att man kunde dra in ljustret
med den fångade fisken. I Älvdalen och Lima finns belagt att man skjutit fisk med pilbåge. Pilen, som i dessa fall var försedd med fyra tenar med hullingar,
kallades där för ljusterkolv. Och den fisk som fångades på detta sätt var gädda, lax och laxöring. Denna typ av pilbågsskytte är belagt så sent som från
1880-talet. Vidare beskrivs från Örkelljunga att fiske bedrivits med armborst med ljusterförsedda pilar
(Fernholm 1942:64ff).
Det verkar alltså som den så kallade smålandsharkan som det småländska lejonet har i sin hand
egentligen beskriver ett armborst avsett för fiske,
dock känner jag inte till någon illustration av vapnet där spetsen på pilen varit formad som ett ljuster,
så det är bara att forska vidare i ämnet.
//Gustav Malmborg
Litterattur:
Fernholm, H. 1942 Ljusterfiske. I: Acta ethnologica et folkloristica Europaea.
Olaus Magnus 1976 Historia om de nordiska folken.
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Tävlingar under 2011
4 September
Flodaträffen
Inbjudan Armborstskyttetävling/Träff i Flodafors för Historiska
Armborstskyttar
Plats Flodafors jaktskyttebana mellan Katrineholm och Flen
GPS-koordinater till jaktskyttebanan i Flodafors är :
N 59°05′28″
E 16°21′39″
Tid Söndagen 4 September anno 2011
Tävlingsstart kl 11.00. Klart ca 16-17.00
Tävlingsregler enligt SAUs ”Regler för Historiskt Armborstskytte”.
Se www.armborstunionen.se
Tävlingsavgift 100 kr betalas på plats.
Tävlingsform och klass: Gemensam klass för samtliga historiska
skyttar. Samtliga deltagare skjuter 3 pilar under 6 omgångar på 30
m avstånd. Totalt 18 pilar. Maximalt 180 poäng. (Fitas tioringade
80 cm tavla). Tid för 1 Skjutomgång om 3 pilar är 5 minuter.
Därefter en Papegojskyttetävling på svenskt vis där egna armborst/
pilar används för att skjuta på en ca 50 cm hög träpapegoja uppsatt
på en 3 m stång. Avstånd 40 m. Skjutvall av sand bakom stoppar pilarna. (Vid träff kan pilen gå sönder).
Papegojskyttetävling svenskt vis:
Samtliga skyttar på gemensam skyttelinje avfyrar i tur och ordning varsin pil. De som missar går av skyttelinjen och de som träffar står kvar och avfyrar en pil nästföljande omgång. Vid alla bom eller alla träff står
alla kvar och fortsätter att i gemensamma omgångar skjuta tills en skytt återstår som segrare och blir papegojkung och erhåller likt förra året som vandringspris halsbandet ”den Gyllene Papegojan” att sätta runt halsen.
Papegojskytte på Tyskt vis:
Med klubbarmborstet skjutes trubbiga pilar på en träpapegoja på stång. De bitar som slås loss är poängsatta
och vinnare är den som fått ner bitar med flest poäng på. Den som träffar och slår loss hjärtat blir Hjärtekung af Floda ).
Nytt och mycket spännande för i år är armborstskytte på löpande älg på älgskyttebanan! 2 skott var o givetvis får vinnaren priset ”Den Gyllene älgen” ! 30 m avstånd.
Mat och dryck medtages för eget bruk. Grill finnes samt partytält om det blir regn.
Medeltida klädsel som passar till respektive armborst premieras men är inte ett måste (denna gång heller).
Vid frågor kontakta Patrik Westman 0733-372254 eller e-post info@sodermanlandsarmborstskyttar.se Ingen föranmälan. Bara o komma med ev. armborst, knytismat o glatt humör !
Väl mött
//Södermanlands Armborstskyttar
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10-11 September
Rutejakten
Gotlands Armborstförening kan stolta bjuda in till en 3D-tävling som kommer vara öppen för alla skyttar
som skjuter pilar. Bågskyttar och armborstskyttar, moderna och medeltida osv är välkomna till denna tävling. Skyttar kommer delas in i tävlingsklassera som för armborstskyttar är definierade av SAU och för bågskyttet SBF/FITA.
Tävlingen kommer avgöras lördagen den 10 september klockan 10:00 vid det gamla krigssjukhuset i Rute.
Boende finns att boka på platsen (ingen extra kostnad och först till kvarn gäller, 15 sängar finns men har
man madrass med sig så finns obegränsat med golvyta). Siten kommer vara tillgägnlig från fedag kväll till
söndag em.
Sista dag för anmälan är 1 september.
Anälningsavgift: 100:-

Utomhus SM för sporting och target
I samband med 3D tävlingen kommer Gotlands Armborstförening även bjuda in till Utomhus-SM för sporting och targetskyttar.
Tävlingen kommer avgöras söndagen den 11 september klockan 9:00 vid det gamla krigssjukhuset i Rute.
OBS! för de skyttar som kommer från andra sidan havet och måste ta båten säg att ni skall delta i tävlingen
så är ni berättigade till idrottspriser (lite billigare resa alltså). För att få dessa priser måste ni ringa detta
nummer till destinationgotland när ni bokar (0771-22 33 50) och uppge "Armborsttävling i Rute"
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Resultatbörs
3D SM 5 juni 2011
Sporting
#) skytt

tot

1) Günter Wetzler
2) Andreas Fritz
3) Dan Koril
1*) Brunhild Wetzler
5) Per Andersson

212p
202p
183p
172p
165p

* Svensk juniormästare!
Medeltid
#) skytt

tot

1) Tommy Hilding
2) Stig-Göran wallner
3) Gustav Malmborg
4) Tommy Tomtlund
5) Lena Eklund
1*) Rasmus Wallner

164p
138p
128p
111p
107p
97p

* Svensk juniormästare!

Medeltid: Lag
#) lag

(skyttar)

tot

Gävle BK I
Gotland AF I
Gävle BK II

(T. Hilding & S-G Wallner)
(G. Malmborg & L. Eklund)
(R. Waller & T. Tomtlund)

302p
235p
208p

3D-KM Smålands AS 18 juni 2011
#)

Skytt

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Andreas Fritz
Günter Wetzler
Dan Koril
Per Andersson
Brunhild Wetzler
Edith Wetzler
Arnhild Wetzler
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Utomhus SM 10 augusti 2011
#) Skytt
1) Christian Nilsson (Gävle)
2) Joakim Lennartssson (Gävle)
3) Gustav Malmborg (Gotland)
4) Rolf Hallin (Gotland)
5) Lena Eklund (Gotland)
6) Tommy Hilding (Gävle)
7) Jan-Åke Andersson (Gotland)
8) Stig-Göran Wallner (Gävle)
9) Mattias Lindh (Gotland)
10) Jenny Hallin (Gotland)
11) Elisabeth Huzelius (Tyresö)
12) Jan Huzelius (Tyresö)

20m
269p
279p
256p
244p
251p
255p
255p
247p
228p
235p
206p
136p

30m
250p
234p
230p
225p
213p
215p
224p
222p
184p
170p
164p
156p

40m
209p
201p
170p
182p
181p
175p
159p
141p
123p
125p
104p
75p

tot
728p
714p
656p
651p
645p (89 hits)
645p (87 hits)
638p
610p
535p
530p
474p
367p

Lagtävling:
#) lag
Skyttar
1) Gävle
(T. Hilding, J. Lennartsson & C. Nilsson)
2) Gotlands AF II
(G. Malmborg, Rolf Hallin & J-Å. Andersson)
3) Gotlands AF I
(L. Eklund, J. Hallin & M. Lindh)
4) GävleTyra
(J. Huzelius, E. Huzelius & S-G Wallner)
Nytt Svenskt rekord!
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Gutars stora armborsttävling 11 augusti
#) Namn
-) Joakim Lennartsson
-) Christian Nilsson
-) Lena Eklund
-) Tommy Hilding
5 Jahon Andersson
6 Rolf Hallin
7 Stig-Göran Wallner
8 Marcus Nord
9 Jan-Åke Andersson
10 Mattias Lind
11 Samuel Beijer
12 Elisabeth Huzelius
13 Tobias Ehn
14 Gustav Malmborg
15 Jan Huzelius
16 Helena

20m
30p
30p
29p
30p*
29p
28p
29p
23p
29p
26p
27p
25p
23p
28p
16p
11p

30m
29p
29p
26p
27p
27p
25p
24p
22p
22p
26p
24p
17p
20p
20p
18p
9p

40m
25p
24p
25p
22p
21p
23p
20p
27p
19p
15p
16p
19p
16p
10p
6p
9p

Semifinal 1
Joakim Lennartsson
Tommy Hilding

28p
23p

Semifinal 2
Christian Nilsson
Lena Eklund

28p
25p

Bronsfinal
3) Lena Eklund
4) Tommy Hilding

27p (2X)
27p (1X)

Guldfinal
1) Christian Nilsson
2) Joakim Lennartsson

30p*
29p

Totalt
84p*
83p
80p
79p
77p
76p
73p
72p
70p
67p (2X)
67p (1X)
61p
59p
58p
40p
29p

* Nya Svenska rekord:
J. Lennartsson 84p (R90/80 (20, 30 & 40m))
C. Nilsson 30p med 3X (R30/80 (30m))
T. Hillding 30p med 6X (R30/80 (20m) (oslagbart!)
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LADA-cup 16 Juli 2011
Medeltid:
#) Skytt
1)
Rolf Hallin
2)
Jan-Åke Andersson
3)
Lena Eklund
4)
Gustav Malmborg

20m
25
23
23
19

30m
20
21
12
16

40m
19
14
9
7

tot
64
58
44
42

20m 30m 40m
22
22
20
14
19
17

tot
64
50

Sporting:
#) Skytt
1)
Gustav Malmborg
2)
Ola Eklund

Var skall SM-tävlingar avgöras 2012?
Nu när säsongen närmar sig slutet är det hög tid att börja tänka på framtiden, eller i alla fall på nästa år. Närmare bestämt tävlingskalendern 2012 och de SM-tävlingar som skall avgöras. Styrelsen uppmanar därför alla föreningar att inkomma med önskemål om vilka tävlingar ni skulle vilja arrangera under 2012. Styrelsen ber om att
få in era förfrågningar senast 30 november.
I er ansökan bör ni skriva vilka klasser ni vill arrangera SM för och vilka discipliner. Gärna också precisera vilka datum som är intressanta. Styrelsen kommer i sitt decembermöte besluta var de olika tävlingarna kommer
avgöras.
SM skall avgöras i Medeltid, Field och Sporting. Det är tre SM för varje klass och det är 3D, inomhus och utomhus.
Skicka gärna in vilka andra tävlingar in skall ha under året så vi får in dem i tävlingskalendern så tidigt som
möjligt.
Styrelsen
Vi …………………………………...……… vill arrangera SM i ……………………………..…………..
Klubbnamn

Ort/plats

I diciplinerna:
3D

inomhus

utomhus

Medeltid

Sporting

För klasserna
Field

Tävlingsansvarig kommer vara: ……………………………………………...…(kan bestämmas senare)
Namn

Övrig information:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Blanketten skall vara Armborstunionen tillhanda senast den 30 november (poststämpel) Skicka till: Armborstunionen, c/o Gustav Malmborg, Bro Stenstugu, 62173 Visby eller via epost till info@armborstunionen.se
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Armborstnytt 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 Armborstnytt 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:
För närvarande så är all annonsering i Armborstnytt gratis under förutsättning att vi i redaktionen anser att annonsen är relevant för våra medlemmar. En annons skall vara av storleken (ca. mått) 16*7 cm eller 8*12 cm.
Kontakta redaktionen (info@armborstunionen.se) för närmare information.

Insändare & artiklar:
Alla är välkomna med material till tidningen, har ni ett tävlingsresultat, referat, artikel 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)
Lena Eklund (sekreterare)
Erik Oscarsson (kassör)
Rolf Hallin (ansv. Medeltid)
Jon Lindström
Stig-Göran Wallner
Kenneth Eriksson (ansv. Sporting)

info@armborstunionen.se
sekreterare@armborstunionen.se
kassor@armborstunionen.se
medeltid@armborstunionen.se
skarek@lysator.liu.se
stisse.wallner@telia.com

ke6605@gmail.com

073-908 87 84
070-629 47 11
0707- 30 06 01
0736-60 90 86
0703-91 53 90
070-604 14 95
0705 – 69 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 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. Medlemsavgiften betalas till plusgiro: 466 08 37-8.
Redaktionen:
Gustav Malmborg (ansv. Utgivare), Bro Stenstugu, 621 73 Visby , tel:073-9088784 epost: info@armborstunionen.se
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