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Verksamhetsberättelse 2017 
 
Årsmötet 2017 hölls i Göteborg i samband med inomhus SM den 6 maj 2017. 
Styrelsen har under året bestått av: Gustav Malmborg, ordf. Jan Huzelius, Stig-Göran Wallner, Kent Hedberg, Göran 
Ivanof, Anders Tarukoski och Linda Holt. 
 
Styrelsemöten 

Under året har styrelsen sammanträtt vid några få tillfällen för att samla ihop beslut fram för allt vad 
gäller kommande tävlingar och upptagande av nya föreningar. På grund av tekniska problem har dock aldrig styrelsen 
varit tillräckligt samlad för att vara beslutmässig. Men vi har då använt andra medier som mail och telefon för att få 
med alla på beslut. Men det har trots allt lett till att inga större viktigare beslut eller omarbetningar av regelverk har 
genomförts under året utan dessa hänskjuts till årsmötet. 
 
Medlemsföreningar 

Under året har 13 föreningar varit anslutna till Unionen. Dessa är: 
 

Bodekull AK Johannishus PSK Tyresö BSK 

Bromölla PoS KPIF  

DBPC Nyköping BSK  

Gutars BS OMMS  

Gävle Smålands AS  

Göteborgs AK Stockholms AS  

   
 

  
 
 
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 tillhörighet 

Vi har under året inte haft någon formell koppling till RF men vi har trots detta i allt försökt efterfölja RFs riktlinjer i 
alla avseenden. Vi är anslutna till WCSA och IAU. WCSA har under året varit vår huvudorganisation. 
 
Tävlingsverksamhet 

 
Svenska mästerskap 
SM inomhus (2017-05-06) 
SM i BPR (2017-04-30) 
3D SM (2017-06-17) 
SM utomhus Target (2017-07-29) 
SM utomhus Sporting (2017-09-03) 
SM utomhus för medeltid (2017-08-09) 
SM utomhus Historisk klass (2016-09-10) Inställt 
 
Övriga tävlingar sanktionerade av SAU 
Gutars stora armborsttävling (2017-08-10) 
Gothenburg Open championship (2017-11-21) 
Vinterserien 2017 (vintern 16/17 
Vinterserien 2018 (vintern 17/18) 
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3D Rute 2017-09-17 
 
Internationella tävlingar med Sv deltagande 
World Championship in Strathalbyn (Australien) (2017) 
 
  
Svenska mästare 

 Inomhus Utomhus 3D/2D BPR 

Historiskt --- --- --- --- 

Medeltid Magnus Ek Jan-Åke Andersson --- --- 

Pistol Keijo Stridh --- --- --- 

Sporting Boris Larssen Anders Tarukoski Anders Tarukoski Per Andersson 

Target Keijo Stridh Markus Wiberg --- --- 

 
Övriga titlar tagna av Svenska skyttar under året är från Australien där Andreas Fritz, Göran Ivanoff, Gustav Malmborg 
och Micky Skottlund deltog. Totalt gick 7 guld, 2 silver och 5 brons till Sverige och det placerade oss på en tredjeplats i 
medaljligen för 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–, europa- och Svenskamästerskap följt av övriga sanktionerade tävlingar och lägst poäng ges övriga 
tävlingar. Årets tävlingar räknas högre än tidigare tävlingar. Nytt för i år är att skyttarna även kan söka på hur de är 
rankade även i BPR (sedan tidigare har man kunnat sortera på inomhus, utomhus, 2D/3D och kön). 2017 var de bästa 
skyttarna i Sverige i respektive klass: 
 
Patrik Hjerteblom (Historisk) 
Rolf Hallin (Medeltid) 
Markus Wiberg (Pistol) 
Andreas Fritz (Sporting) 
Micky Skottlund (Target/Field) 
 
World crossbow shooting assosiation (WCSA) har sedan 2013 infört en världsranking och här följer en lista över de 
bäst rankade svenska skyttarna 2016 i respektive klass: 
 
Target   (utomhus): Micky Skottlund (rank 2) 
  (inomhus): Markus Wiberg (rank 4) 
Sporting(F)  (Utomhus): Andreas Fritz (rank 1) 
  (Inomhus) Boris Larsen (Rank 2) 
Sporting(S) (Utomhus) Gustav Malmborg (rank 1) 
  (inomhus) Gustav Malmborg (rank 7) 
Medeltid  (utomhus): Rikard Zetterquist (rank 2) 
  (inomhus): Rolf Hallin (rank 1) 
BPR  Anders Tarukoski (rank 2) 
 
Armborstnytt 

Förbundets nyhetsblad armborstnytt har under året på grund av tidsbrist inte utkommit med några nummer. Istället 
har epost och hemsidan används som kommunikationsmedel. 
 
Rekordnoteringar 

Det har slagits ett värdsrekord av Gustav Malmborg i matchplay (Sporting Std) under året: 
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