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Styrelsen 
 
Årsmötet 2008 hölls den 28 juni i Göteborg i samband med utomhus-SM för sporting och 
field. Eftersom helt nya stadgar antogs på detta möte och de styr att SAUs verksamhetsår i 
fortsättningen skall vara kalenderår beslutades att inte hålla årsmöte i SAU under 2009 utan 
istället förlänga verksamhetsåret till 2010. Till ny styrelse för verksamhetsåret 2008/2010 
valdes denna styrelse. 
 
Gustav Malmborg, Ordförande 
Erik Oscarsson, Kassör 
Lena Eklund, Sekreterare 
Rolf Hallin 
Leif Gartman 
Benny Olofsson 
Jon Lindström 
 
Styrelsemöten 
 
Under verksamhetsåret har vi haft 12 protokollförda möten. Vidare har vi haft ständig kontakt 
via e-post och forum för att diskutera olika frågor som uppkommer. 
 
RF-ansökan 
 
2008 lämnade SAU in an ansökan till RF om medlemskap, tyvärr beslutade Rixmötet i Visby 
att avslå denna medlemsansökan. Detta gjordes med motiveringen att de ansåg att vi är för 
små och att de vill se över möjligheten till att få ”begränsat medlemskap” vilket var det vi 
hade ansökt om att få. Vidare ansåg RIXmötet att vi borde tillhöra närliggande förbund t.ex. 
bågskytte. Därför har SAU under 2009 påbörjat arbetet med att få till ett samarbetsavtal med 
SBF. SBF har under året skickat ut denna förfrågan på remis till sina lokalorganisationer och 
väntas komma med svar under 2010. 
 
Hemsida 
 
Under året har vi fortsatt att utveckla förbundets hemsida på adressen 
http://www.armborstunionen.se. På denna sida skall all information om medlemsföreningar, 
mästare, kommande tävlingar och rekord mm kunna ligga tillgängligt för medlemmar och 
allmänhet. Hemsidan får i genomsnitt 500-1000 besök per månad. 
 
Tävlingar 
 
28/29 Juni 2008 Swedish open (Göteborg) 
 
7 fieldskyttar varav tre från Ungern, 3 sportingskyttar och fem medeltida skyttar kom till start. 
Vinnare blev i field József Baranvi, i sporting Benny Olofsson och i medeltid Jan-Åke 



Andersson. Under tävlingarna sattes fyra nya svenska rekord i sporting och ett i field. 
(arrangör: Göteborgs AK). 
 
18 Juli 2008 LADAcup V (Bro, Gotland) 
 
Sex skyttar kom till start och segrare var Gustav Malmborg (arrangör: Gotlands AF).  
 
7 augusti 2008 SM utomhus Medeltid (Visby) 
 
25 skyttar kom till start och som segrar stod Johan Andersson, I lagtävlingen deltog 4 lag och 
vinnare blev Gävle BK. (arrangör: Gutars Bågskyttar). 
 
1 Mars 2009 Göteborgs öppna för field (Göteborg) 
 
Till start kom 7 skyttar och som segrare stod Mårten Paulsson. (arrangör: Göteborgs AK). 
 
7 mars 2009 SM Inomhus för field (Göteborg) 
 
Till start kom 7 skyttar och som segrare stod Micky Skottlund. (arrangör: Göteborgs AK). 
 
4 April 2009 SM inomhus för medeltid och sporting (Visby) 
 
10 medeltida skyttar och 6 sportingskyttar kom till start. I lag tävlingen deltog 3 medeltida 
och 2 sportinglag. Vinnare i medeltid blev Jocke Lennartsson och Gävle BK och i sporting 
Gustav Malmborg och Gotlands AF. Vid tävlingen sattes även 6 stycken Svenska rekord. 
(arrangör: Gotlands AK). 
 
9 Maj 2009 Taveltävling (Brunna, Kungsängen) 
 
21 medeltida och 2 sporting skyttar kom till start, vinnare i taveltävlingens grundomgång blev 
Krister Hallin i medeltid och Gustav Malmborg i Sporting. I ManMotMan spelet stod Cristian 
Nilsson som segrare. Vid tävlingarna sattes även ett svenskt rekord i Sporting. (arrangör: 
Gotlands AK). 
 
10 Maj 2009 3D-SM (Brunna, Kungsängen) 
 
21 medeltida och 4 sportingskyttar kom till start och svenska mästare blev i Sporting Günter 
Wetzler och i medeltid Jocke Lennartsson. Vinnande lag blev Gävle BK I, totalt startade 5 
lag. (arrangör: Gotlands AK). 
 
27 Juni 2009 SM Utomhus sporting och field (Göteborg) 
 
4 sportingskyttar och 4 fieldskyttar kom till start. Vid tävlingarna sköts ett nytt svenskt rekord 
och svenska mästare blev Micky Skottlund (field) och Gustav Malmborg (sporting). 
(Arrangör Göteborgs AK) 
 
13 Juni 2009 Råttjakten (Rute, Gotland) 
 
6 medeltida och 5 sportingskyttar kom till start. Vinnare blev i medeltidsklassen Rolf Hallin 
och i sporting Gustav Malmborg. (arrangör: Gotlands AF) 



 
25 Juli 2009 LADAcup VI (Bro, Gotland) 
 
6 Medeltida skyttar och 3 sportingskyttar kom till start. Vinnare blev i medeltidsklassen Rolf 
Hallin och i sporting Gustav Malmborg. (arrangör: Gotlands AF) 
 
5 augusti 2009 SM utomhus för medeltid (Visby) 
 
22 skyttar kom till start och 6 st. lag. Svensk mästare blev Johan Andersson och vinnande lag 
Gotlands AF I. På tävlingen sattes även ett nytt svenskt lagrekord. (arrangör: Gutars 
Bågskyttar). 
 
6 augusti 2009 Taveltävling i Styringheimslägret (Visby) 
 
11 medeltidsskyttar kom till start och vinnare blev Rolf Hallin. (arrangör: Gotlands AF) 
 
Internationella tävlingar 
 
VM i Portugal 
 
Till VM kom två Svenska skyttar i Field, senior Micky Skottlund och i sporting, open Gustav 
Malmborg. Skottlund tog två guld och för Malmborg blev facit ett silver, ett brons och en 
fjärde plats. Det blev även ett nytt världsrekord på 35m och två nya europarekord på 35m och 
R600 för Malmborg. 
 
Svenska rekord 
 
I Medeltid har 5 stycken Svenska rekord sats under verksamhetsåret, i Sporting 6 st och ett i 
Field. Alla rekord finns utlagda på http://www.armborstunionen.se. 
 
Ranking 
 
Från och med 2008 har den ranking som tidigare gjorts av armborst.se fått status som SAUs 
offeciella ranking. Och sista dagen på året presenteras årets skytt för detta år i respektive 
klass.  
 
För År 2008 var den bästa medeltidsskytten Rolf Hallin, i field Micky Skottlund och i 
Sporting Benny Olofsson.  
 
För år 2009 i medeltid Rolf Hallin, i field Micky Skottlund och i Sporting Gustav Malmborg. 
  
Nya föreningar 
 
Under året har vi fått ett antal nya medlemsföreningar. Avasaxa Armborstgille, Bromölla SG 
och Balders Hird. Det rör sig både om redan registrerade skyttar som startat upp egna 
föreningar på hemorten och helt nya föreningar med helt nya skyttar. 
 
Remissinstans 
 



Vi har under året blivit remissinstans till Rikspolisstyrelsen i vapenfrågor. Vi har även blivit 
uppmanade att komma med expertutlåtande i ett rättsfall och i ett lagförslagsarbete. 
 
Press 
 
SAU eller enskilda medlemmar i SAU har under året synts en i pressen som Göteborgsposten, 
Gotlands allehanda, Gotlands tidningar, Gäfle Dagblad, Skyttesportförbundets 
medlemstidning, Universitetsläraren m.fl. Men även i TV-produktioner (i SVT) och i 
radioprogram. 
 
Medlemskap 
 
Vi har under 2009 verkställt beslutet från 2008 att begära utträde ur IAU och i fortsättningen 
endast tillhöra den internationella organisationen WCSA. 


