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Styrelsen 
Årsmötet 2010 hölls i samband med inomhus-SM i Tyresö, i Tyresö bågskytteklubbslokaler. 
Till ny styrelse för 2010 valdes dessa personer: 
 
Gustav Malmborg, Ordförande 
Erik Oscarsson, Kassör 
Lena Eklund, Sekreterare 
Rolf Hallin 
Stig-Göran Wallner 
Benny Olofsson 
Jon Lindström 
 
Styrelsemöten 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 6 stycken möten, alla i form av telefon konferens. I 
brådskande fall har e-post används för att diskutera enstaka frågor. 
 
RF-ansökan och samarbetsavtal med SBF 
 
Styrelsen har under året fortsatt få till ett möte med SBF men utan större resultat. Detta beror 
främst på att SBF valt att gå den långa vägen med remis till alla sina föreningar och distrikt 
och sedan inväntat ett årsmöte. Men styrelsen har trots detta valt att återigen lämna in en 
ansökan till RF och deras rixmöte 2011. 
 
Hemsida 
 
Arbetet med hemsidan har fortsatt och utvecklats på adressen http://www.armborstunionen.se. 
På denna sida finns det mesta informationen utlagd som kommande tävlingar, mästare, 
rekord, nummer av amborstnytt mm. Hemsidan har ca 500-1000 besök per månad. 
 
Tävlingar 
 
28 februari: Inomhustävling i Gävle 
 
5 medeltidsskyttar kom till start och segrare blev Joakim Lennartsson. 
 
13 mars Inomhus-SM i Tyresö och World Indoor Postal Championship 
 
Nytt deltagarrekord i inomhus-SM för medeltidsklassen. 19 skyttar kom till start och efter 60 
skott stod det klart att Joakim Lennartsson var en värdig Svensk mästare med två nya Svenska 
rekord. Han var även med i Gävlelaget som tog hem lagguldet och även detta med ett nytt 
Svenskt rekord. I field och sporting var deltagarantalet sämre och Micky Skottlund var 
tvungen att skjuta själv i fieldklassen. Dock skall han inte behöva skämmas för resultatet som 
senare skulle visa räcka till ett VM-guld i seniorklassen (+55) i World Indoor Postal 
Championship. Goda resultat var det även i Sporting där 4 skyttar kom till start och även här 
blev det två nya Svenska rekord satta av segraren Gustav Malmborg ett resultat som även der 
visade sig räcka till ett VM guld i sportingklassen i World Indoor Postal Championship. 



20 november Göteborgs armborstklubb 
 
6 skyttar kom till start och i field stod Micky Skottlund som segrare och i sporting Glenn 
Olsson. 
 
15 maj Råttjakten II i Rute 
 
8 skyttar kom till start och segrare i medeltidsklassen var Rolf Hallin och i sporting Gustav 
Malmborg. 
 
5 Juni 3:D SM i Gävle 
 
25 skyttar kom till start och det blev hemmasegrar i medeltidsklassen där Joakim Lennartsson 
stod som mästare individuellt. I lag vann Gävle II som bestod av Christian Nilsson, Stig-
Göran Wallner och Inge Bertäng. Om Gävleskyttarna var överlägsna i medeltid så var 
Smålands AS det samma i sporting där mästarlaget bestod av Günter Wetzler, Brunhild 
Wetzler och Dan Koril. Individuell mästare blev Günter Wetzler. 
 
17 juli LADA-cup VII 
 
10 skyttar kom till start om man räknar in de bågskyttar som kom. Segrare i medeltid var Rolf 
Hallin och i sporting Gustav Malmborg. 
 
30 Juli 3D-VM i Kungsängen 
 
Till 3D-VM som arrangerades av Gotlands AF kom 52 skyttar, varav 7 damer, från 7 länder. 
Världsmästare blev i Soprting (men) Harald Nischan (GER), i Sporting (dam) Brunhild 
Wtezler (SWE), i sporting (assisted), Iris Bingham (UK), i Sporting (boy) Stefan Mairinger 
(AUS), i Sporting (+55) Helmut Zweiling, i field (men) Miguel Duarte (PRT) och i medeltid 
Rolf Hallin (SWE). Lagtävlingen vanns i sporting av Tyskland 1 och i medeltid av Gävle BK. 
 
10 augusti SM-utomhus (medeltid) i Visby 
 
För första gången avgjordes utomhus SM i medeltid genom en R900/60 (20, 30 & 40m) runda 
och 15 skyttar kom till startlinjen. Återigen stod Joakim Lennartsson som segrare och blir 
därmed den förste att vinna alla tre SM-titlarna under ett år i en klass. 
 
Utomhus-SM i field och Sporting fick ställas in på grund av att ingen klubb tog på sig 
arrangemanget. 
 
11 Augusti Gutars stora armborsttävling i Visby (medeltid) 
 
Traditionsenligt arrangerade Gutars bågskyttar en taveltävling under medeltidsveckan i form 
av en R90/60 (20, 30 & 40m) runda med finalskjutning från 30m. Segrare denna dag blev 
Tommy Hilding. 
 
12 september Flodaträffen i Katrineholm 
 
Den första officiella tävlingen i historiska klassen avgjordes i Floda. Historiens förste segrare 
blev Torsten Almén. 



 
9 oktober Rute JagaR ute i Rute 
 
En tävling där både armborstskyttar och pilbågsskyttar skulle skjuta sida vid sida 
arrangerades. Till start kom 16 skyttar (8 armborst och 8 pilbåge). Segrare i medeltid var Rolf 
Hallin och i Sporting Kennet Eriksson. Bästa pilbågsskyttar var Rebecka Gannholm (fristil) 
och Lennart Olofsson (långbåge). 
 
20 november Göteborgs öppna mästerskap inomhus 
 
Året avslutades med Göteborgs öppna mästerskap och segrare i sportingklassen blev Kennet 
Eriksson. 
 
Svenska rekord 
 
I medeltidsklassen sattes under året 5 stycken nya rekord och i sporting 4 stycken. 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 2010 är de bästa skyttarna Rolf Hallin (medeltid), Torsten Almén (Historisk), Günter 
Wetzler (Sporting) och Micky Skottlund (Field). 
 
Press 
SAU eller enskilda medlemmar i SAU har under året synts en i pressen så som i 
Göteborgsposten, Gotlands allehanda, Gotlands tidningar och Gäfle Dagblad. Även i TV-
produktioner (SVT) och radioprogram. 


