
Verksamhetsberättelse för Svenska armborstunionen (SAU) 
 
Årsmötet 2012 hölls i samband med inomhusSM/post-VM den 10 Mars. 
 
Styrelsen har under året bestått av: Gustav Malmborg, ordf. Jan Huzelius, Stig-Göran Wallner, Kenneth 
Eriksson, Dan Korill och Jon Lindström 
 
Styrelsemöten 

 
Under året har styrelsen bara sammanträtt vid två tillfällen för att samla ihop beslut fram för allt vad 
gäller kommande tävlingar och upptagande av nya föreningar. 
 
Hemsida 

 
Arbetet med hemsidan har fortsatt under året på adressen www.armborstunionen.se. På sidan publiceras 
kommande tävlingar, resultat, mästare, rekord, ranking mm. Hemsidan har mellan 500 och 100 besök per 
månad. 
 
RF-ansökan och Samarbetsavtal med SBF 

 
Vi har ingått ett muntligt avtal med SBF om att vi skall skriva ett samarbetsavtal som skall gå ut på att vi 
kan dubbelsanktionera tävlingar. DVS att en tävling skall kunna sanktioneras av SAU vad gäller 
armborstskyttet och genom SBF vad gäller Bågskyttet och vi har under året haft en större tävling i Tyresö 
där bågskyttar och armborstskyttar sköt sida vid sida. Men även vid flera mindre pilbågstävlingar har 
armborstskyttar blivit inbjudna av pilbågsskytteföreningar.  
 
SAU har under 2012 inte lämnat in någon medlemsansökan till RF. 
 
Tävlingsverksamhet 

 
SM Utomhus för historisk klass (2 september i Floda) 
Riksmästerskap i BPR600 70m (18 augusti Lemnhult) 
Gutars stora armborsttävling (9 augusti i Visby) 
SM utomhus för Medeltid (4 augusti i Visby) 
SM utomhus för target och sporting (30 Juni i Göteborg) 
3D-SM (5 juni i Tyresö) 
Indoor postal world championship 2012 (den svenska deltävlingen den 10-11 mars i Tyresö) 
SM inomhus (10-11 mars i Tyresö) 
Inomhustävling i Gävle (18 februari) 
Vintertävling 3D (5 februari i Herrestad) 
 
Svenska mästare 

 
 Inomhus Utomhus 3D/2D 
Historiskt Torsten Almén (SLS) Torsten Almén (SLS) --- 
Medeltid Tommy Hillding (GBK) Christian Nilsson (GBK) Christian Nilsson (GBK) 
Pistol Rolf Hallin (GAF) --- --- 
Sporting Micky Skottlund (GAK) Gustav Malmborg (GAF) Günter Wetzler (SmAS) 
Target Markus Wiberg (BKDP) Micky Skottlund (GAK) --- 
 
Det hölls även en mästerskapstävling i den nya klassen BPR600 (liggande eller sittande skytte med stöd på 
70 m. Detta är inte en tävlingsform som ännu är godkänd av RF och därför gick den under 
benämningen ”riksmästerskap”. Riksmästare i BPR600/40 (70m) blev Per Andersson (SmAS). 



Övriga titlar tagna av Svenska skyttar under året är: 
De svenska medeltidsskyttarna tog hem alla medaljer i den medeltida klassen i Indoor postal world 
championship 2012. Det bärgades även ett silver i seniorsklassen i target och ett brons i sportingklassen 
vid samma VM. 
 
Ranking 

 
SAU har en rankinglista över de svenska armborstskyttarna som fungerar som en värdemätare över hur 
skyttarna ligger till i förhållande till varandra. Rankinglistan uppdateras efter varje tävling och alla 
tävlingar räknas även om tävlingar kan ha olika värdering i rankingsystemet. Högst rankingpoäng fås från 
tävlingar på världs– och europamästerskap följt av svenska mästerskap och sen övriga sanktionerade 
tävlingar och lägst poäng ges övriga tävlingar. Årets tävlingar räknas högre än tidigare tävlingar. I Slutet av 
året presenteras de högst rankade skyttarna i respektive klass i sista numret av armborstnytt. Och 2012 
var de bästa skyttarna i Sverige i respektive klass: 
 
Historisk: Torsten Almén (SLS) 
Medeltid: Christian Nilsson (GBK) 
Pistol: Rolf Hallin (GAF) 
Sporting: Gustav Malmborg (GAF) 
Target: Micky Skottlund (GAK) 
 
Armborstnytt 

 
Förbundets nyhetsblad armborstnytt har under året utkommit med 2 nummer. 
 
Rekordnoteringar 

 
Historiskt: 
R180/40(i) Torsten Almén 143p (2012-03-11) 
 
Medeltid: 
R300/25(i) Christian Nilsson 263p (2012-03-11) 
R300/40(i) Tommy Hilding 287p (2012-02-18) 
 
Pistol:  
R300/40(i) Rolf Hallin 258p (2012-03-11) 
R600/40(i) Rolf Hallin 502p (2012-03-11) 
 
Sporting:  
BPR600/40 (70m) Per Andersson 557p (2012-08-18) OBS! Även världsrekordnotering! 


