
	
	
	
	
	
Verksamhetsåret 2014-11-04 – 2015-12-31 
 
 
Styrelsen 
  

Styrelsen har bestått av: 
 

§ Ordförande Adam Westlund 
§ Kassör Henrik Arnstad 
§ Idrottsansvarig/Projektledare Reband Raza 

 
Samt adjungerade: 
 

§ Materialansvarig Tomas Tjernberg 
§ Idrottsansvarig Anette Issa 

 
Styrelsen hade 3 sammanträden under året. 

 
 
Övriga förtroendeposter 
  

• Revisor Eric Östergren 
• Revisor Maths Bertell 

 
 
Viktiga händelser under året 
 
4/11 2014 grundades Sagittarii Holmiae på ett konstituerande årsmöte. Sju personer deltog på 
mötet. En första styrelse valdes och stadgar antogs. I övrigt diskuterades praktiska lösningar 
för skytte och den framtida verksamheten planerades i grova drag. 
 
14/12 2014 samlades föreningen för sitt första samlade inomhusskytte. Arrangemanget 
genomfördes i Högdalshallen, söder om Stockholm. Tio medlemmar deltog i bågskyttet och 
det efterföljande fikat. En del av medlemmarna provade bågskytte för första gången, medan 
andra, mer rutinerade skyttar fick dela med sig av sina erfarenheter. 



 
18/12 2014 valdes Tomas Tjernberg in som adjungerad styrelseledamot (suppleant) i styrelsen 
och fick huvudansvar för föreningens materialfrågor. 
 
4/1 2015 bjöd Sagittarii Holmiae in till kombinerat nyårsskytte och föredrag i Högdalshallen. 
Ordföranden Adam Westlund berättade om långbågen samt dess användning i och betydelse 
för krigföringen under medeltiden. Efteråt följde skytteträning. Åtta medlemmar deltog, varav 
vissa för första gången. 
 
25/1 2015 arrangerades ett nytt kombinerat föredrag och långbågskytte, återigen i 
Högdalshallen. Denna gång höll föreningens ordförande Henrik Arnstad föredraget, vilket 
handlade om martyren Sankt Sebastian, bågskyttarnas skyddshelgon, i nära anslutning till 
dennes helgonfest. Efteråt vankades skytte mot tavla. Flera nya medlemmar deltog, varav 
några i medeltidsdräkter, dagen till ära.  
 
9/2 2015 hade föreningens styrelse sitt första möte på Runö kursgård i Åkersberga. På detta 
diskuterades främst framtiden för Sagittarii Holmiae, samt de ekonomiska och organisatoriska 
möjligheter och utmaningar som föreningens verksamhet medförde. Planer för hur föreningen 
skulle kunna växa och bättre finansiera sin verksamhet lades upp och kommande aktiviteter 
planerades. Efter mötet sköt styrelsen långbåge på Runös fina anläggningar. 
 
11/2 2015 höll Sagittarii Holmiaes ordförande, Adam Westlund, ett föredrag i Museum Tre 
Kronor på Stockholms slott inom ämnet medeltida krigföring. Ett av de teman som 
avhandlades var långbågens betydelse och för att illustrera aspekter av detta deltog 
föreningens kassör Henrik Arnstad, iklädd tidsenliga kläder, och visade upp sin långbåge för 
åhörarna. 
 
15/2 2015 samlades föreningen återigen för bågskytte i Högdalshallen. Denna gång skedde 
det dock utan ett tillhörande föredrag.  
 
13-17/3 2015 reste delar av föreningens medlemmar till England för att delta i ”The Black 
Prince Shoot” på Yattendon Park, arrangerat av The Fraternity of St George. Under resan 
deltog Sagittarii Holmiae inte bara på detta arrangemang, utan besökte även The Longbow 
Shop i Liverpool för att inhandla nya bågar och material samt Mary Rose-muséet i 
Portsmouth för att titta på de långbågar som fanns ombord på det sjunkna örlogsskeppet Mary 
Rose från 1500-talet. 
 
18/4 2015 arrangerade Sagittarii Holmiae vårskytte på Runö kursgård. På programmet för 
dagen stod inte bara vanligt prickskytte mot tavla, utan även skytte ”at the marks” och 
”flight”. Dessa grenar har mycket sällan arrangerats på svensk mark tidigare och kräver gott 
om utrymme. Detta finns dock på Runö kursgård och ett tiotal medlemmar kunde delta i en 
liten intern klubbtävling i dessa båda grenar. 
 
5-7/6 2015 deltog vissa av föreningens medlemmar på skyttet ”Oriflamme Championship” vid 
slottet Château de Mont l’Evêque i Frankrike. Arrangemanget och tävlingen sträckte sig över 
två dagar och under besöket hann även föreningens medlemmar med ett besök 
bågskyttemuseet Crépy-en-Valois.  
 



12/7 2015 arrangerade Sagittarii Holmiae en intern klubbtävling i flera olika bågskyttegrenar: 
”at the marks”, ”speed”, ”flight” och tavla. Tävlingen gick av stapeln på Runö kursgård. Vid 
detta tillfälle invigdes också föreningens nya klubbtröja. 
 
15/7 2015 besökte föreningen Mittiprickteaterns uppsättning av pjäsen ”Robin Hood” på 
Husby gård för att demonstrera riktigt medeltida långbågskytte. Tomas Tjernberg och Bo 
Lindberg sköt medan Henrik Arnstad agerade konferencier. Under skyttet fick publiken till 
och med se skytte mot ringbrynja. Uppvisningen blev mycket lyckad och uppskattades av 
såväl publik som ensemble. 
 
21/7 2015 sköt delar av föreningens styrelse på Runö kursgård och invigde föreningens nya 
målmaterial, byggt av styrelseledamoten Tomas Tjernberg. Vidare blev styrelsens 
idrottsansvariga ledamot Reband Raza fotograferad för ett kommande inslag om 
långbågskytte i tidningen Vi.  
 
7/8 2015 deltog föreningens skyttar i Nordens största medeltida bågskyttetävling, vilken 
årligen arrangeras på Gotland under Medeltidsveckan. Tävlingen slog detta år publikrekord 
och medlemmarna Tomas Tjernberg och Linnéa Rausberg tog sig båda till final.  
 
15/8 2015 arrangerade Sagittarii Holmiae en dag för tjejskytte på Runö kursgård, i syfte att 
locka fler kvinnor till långbågskyttesporten. Arrangemanget som huvudsakligen leddes av 
Reband Raza blev en stor framgång och resulterade i tio nya medlemmar. Under dagens gång 
fick de först en introduktion till långbågskytte och sedan tävla mot varandra i tavelskytte och 
”at the marks”.  
 
23/8 2015 anordnade föreningen skytte för barn på Djurgården. Ett tiotal skyttar i åldrarna 10-
16 år deltog under dagen. De fick lära sig grunderna i långbågskytte genom att öva mot tavla, 
med assistans av medlemmar i föreningen, och sedan tävla i ”at the marks”.  
 
30/8 arrangerade Sagittarii Holmiae söndagsskytte på Djurgården. Ett dussintal skyttar dök 
upp, såväl gamla som unga, såväl rutinerade som helt nya medlemmar. Skytte såväl ”at the 
marks” som mot tavla anordnades.  
 
27/9 anordnades lagskytte mellan föreningens män och kvinnor under titeln Modig mot Robin 
Hood. Sex medlemmar deltog i arrangemanget som hölls på Runö och det tävlades i såväl 
tavelskytte som ”flight” och ”at the marks”. 
 
30/9 arrangerade Sagittarii Holmiae i samarbete med Historiska museet en helkväll om 
långbågar. Efter en skytteuppvisning fick publiken prova att skjuta på tavla innan kvällen 
avslutades med ett föredrag av föreningens ordförande Adam Westlund om långbågens roll i 
medeltida krigföring.  
 
24-25/10 reste några av fänikans medlemmar till England för att representera Sagittarii 
Holmiae i 600-årsjubileet av slaget vid Agincourt 1415, där långbågen fällde avgörandet. 
Under två dagar deltog dessa medlemmar i tävlingar, ceremonier och middagar. En av 
höjdpunkterna för föreningens del var att kassören Henrik Arnstad tog andraplatsen i första 
dagens stora tävlingar. 
 



22/11 samlades en liten grupp medlemmar för årets sista utomhusskytte, till helgonet S:t 
Cecilias ära. Man sköt ”at the marks”, vissa för första gången. Efteråt samlades deltagarna för 
en gemensam lunch. 
 
13/12 ordnades årets sista aktivitet, Luciaskytte. Speciellt för denna gång var att föreningen 
fick besök av medeltida fäktare, genom medlemmen Jack Berggren Elers, som också höll 
föredrag om medeltida svärdsstrid. Tillfället var mycket välbesökt och ett antal nya skyttar 
dök också upp. 
 
 
Under verksamhetsåret genomförde föreningen sammanlagt 19 arrangemang av olika slag. 
 
 
 
……………………… ……………………… ………………………... 
Ordförande  Kassör  Sekreterare 
 
 
……………………… ……………………… ………………………... 
Ledamot  Ledamot  Ledamot 


