
	
	
	

Verksamhetsberättelse 2016 
Verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 
 
 
Styrelsen 
  

Styrelsen har bestått av: 
 

§ Ordförande Adam Westlund 
§ Kassör Henrik Arnstad 
§ Materialansvarig Tomas Tjernberg 
§ Idrottsansvarig Anette Issa 

 
 
Övriga förtroendeposter 
  

• Projektansvarig för integration Reband Raza 
• Revisor Maths Bertell 

 
 
Viktiga händelser under året 
 
3/1 2016 inleddes årets aktiviteter med nyårsskytte, för övrigt för andra året i rad. Det 
genomfördes i Högdalshallen och bestod av skytte mot måltavlor. 
 
17/1 2016 anordnade föreningen skytte för flyktingbarn i Högdalshallen, lett av Reband Raza 
som är projektansvarig för det integrationsprojekt som föreningen har startat. Aktiviteten blev 
en succé med mer än tjugo deltagare samt besök av Stockholmsidrottens samordnare för 
integration Hanna S. Henriksen.  
 
31/1 2016 höll fänikan kombinerat skytte och föredrag i Högdalshallen. Kassör Henrik 
Arnstad talade om gudinnan Diana som bågskytt och hur kopplingen mellan bågskytte och 
femininitet har levt vidare in i våra dagar. Efter detta sköts det mot måltavlor i hallen. Skyttet 
drog flera nya besökare som prövade på, såväl ungdomar som vuxna.  
 



21/2 2016 samlades Sagittarii Holmiae under eftermiddagen återigen för skytte mot 
måltavlorna i Högdalshallen. 
 
2/3 2016 fortsatte integrationsprojektet med ännu ett skytte för flyktingbarn i Högdalshallen, 
lett av Reband Raza och Anette Issa. Liksom förra gången fick aktiviteten god uppslutning 
och entusiastiskt deltagande.  
 
13/3 2016 utmanade föreningen vädret för första gången under året och anordnade ett 
utomhusskytte på ett ännu frostbitet Åkers Runö. Fjorton personer deltog och på slutet 
anordnades även små tävlingar i ”at the marks”- och ”flight”-skytte.  
 
28/3 2016 firade föreningen påsk genom ett vårvarmt skytte ”at the marks” utomhus på 
Djurgården. Sju skyttar deltog och tävlade inbördes.  
 
9-10/4 2016 deltog några av föreningens medlemmar i Fraternity of St Georges skytte 
påskskytte i slottsparken i Chevening, söder om London. Det tävlades bland annat i ”at the 
marks” och även om ingen av våra medlemmar återfanns på pallplatserna var det en fantastisk 
upplevelse och fina dagar. 
 
8/5 2016 bjöd fänikan in till ännu ett skytte på Djurgården. I det härligt varma vädret deltog 
en handfull medlemmar och ett antal prova på-skyttar i aktiviteterna. 
 
15/5 2016 fick Sagittarii Holmiaes medlemmar en exklusiv förevisning av Historiska museets 
bågskyttematerial, vilket inkluderade ej utställda föremål. Visningen hölls av museets förste 
antikvarie Elisabet Regner och inkluderade såväl bågar som pilspetsar från medeltiden och en 
del föremål som troligen är ännu äldre. Det var ett unikt tillfälle att titta på de lämningar vi har 
av äldre bågskyttematerial i Sverige och en mycket spännande upplevelse. 
 
5/6 2016 ledde Reband Raza ännu en av föreningens aktiviteter för nyanlända. Ett tjugotal 
personer deltog och provade på långbågsskytte på Djurgården.  
 
11/6 2016 arrangerade Sagittarii Holmiae för första gången öppet Sverigemästerskap i skytte 
”at the marks” under namnet Saint Erik at the marks. Tävlingen lockade ett tiotal deltagare 
och vanns av Anders Hedlund. Arrangemanget blev mycket lyckat och följdes av en ”archers’ 
supper” för deltagarna. Tanken är att mästerskapet ska återkomma årligen.  
 
29/6 2016 anordnades årets fjärde skytte för nyanlända flyktingbarn. Arrangemanget hölls på 
Djurgården och inkluderade både skytte på måltavla och ”at the marks”.  
 
17/7 2016 höll föreningen i skytte vid Hågelby gård, söder om Stockholm. Ett trettiotal 
personer deltog, varav många var barn och de allra flesta provade långbågsskytte för första 
gången. Vädret var fint och deltagarna var väldigt nöjda.  
 
31/7 2016 sökte sig fänikan till nya slagfält, i och med att vi för första gången arrangerade ett 
skytte på Frescati, alldeles intill Stockholms universitet. En handfull skyttar deltog och 
uppskattade det stora skyttefältet som lämpade sig utmärkt för ”at the marks”-skytte. 
 
9/8 2016 ordnade Sagittarii Holmiae långbågsskytte i samarbete med organisationen Humana 
som arbetar med att hitta familjehem åt behövande ungdomar. Aktiviteten inbegrep både 
uppvisningsskytte och att ungdomarna fick prova på och ägde rum på Gubbängsfältet. 



 
12/8 2016 deltog några av föreningens skyttar i bågskyttetävlingen på Medeltidsveckan på 
Gotland, arrangerad av Gutars bågskyttar.  
 
24/8 2016 hölls ett mindre kvällsskytte vid Frescati med efterföljande middag för den som 
ville. 
 
28/8 2016 använde sig föreningen återigen av fältet vid Frescati, nu för att anordna tjejskytte. 
Ett dussintal deltagare dök upp och fick pröva på såväl skytte mot tavla som ”at the marks”. 
Åldrarna var blandade, men de yngre deltagarna imponerade särskilt med talang och 
entusiasm. 
 
15-18/9 flög några av Sagittarii Holmiaes medlemmar till England för att besöka The 
Longbow Shop i Liverpool och delta i ett tvådagarsskytte på Crosby Hall Estate. Det sköts 
”clout” och ”at the marks”. Vidare blev det föredrag, middag och trevligt umgänge med andra 
medlemmar av ILAA (International Longbow Archers’ Association). 
 
21/9 2016 arrangerade föreningen för andra gången en bågskyttedag tillsammans med 
Historiska museet. Besökarna bjöds på uppvisningsskytte och fick också själva prova på att 
skjuta. Kvällen avslutades sedan med ett föredrag av kassör Henrik Arnstad om bågskyttets 
relation till femininitet och maskulinitet från antiken till idag. Vetenskapsradion Historia 
hälsade på under skyttet som precis som förra gången blev mycket uppskattat och välbesökt. 
 
9/10 2016 samlades ett antal skyttar från fänikan vid Frescati för ett skytte till Heliga Birgittas 
ära. Vädret var mulet, regnigt och blåsigt, men uppslutningen var god. 
 
12/10 2016 släpptes första avsnittet av podcasten ”…and the sky went black” om långbågens 
historia med föreningens grundare Adam Westlund och Henrik Arnstad. Detta första avsnitt 
handlade om långbågens roll i den medeltida krigföringen. 
 
17/11 2016 kom det andra avsnittet av den Sagittarii Holmiae-kopplade podcasten ”…and the 
sky went black”. Denna gång var temat slagen vid Crécy och Agincourt. 
 
4/12 2016 höll Sagittarii Holmiae årets sista utomhusskytte på snötäckta fält vid Frescati. 
Trots att det var ganska kallt kom ett antal medlemmar och sköt ”at the marks”. 
 
18/12 2016 höll föreningens ordförande Adam Westlund ett föredrag om långbågens ursprung 
och äldsta historia i Högdalshallen, vilket följdes av skytte mot måltavlorna i hallen. 
Arrangemanget besöktes av ett tiotal personer. 
 
Under verksamhetsåret genomförde föreningen sammanlagt 24 arrangemang av olika slag. 
 


