
Verksamhetsberättelse 2017 
Sagittarii Holmiae 
 
Verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 
 
 
Styrelsen 
  

Styrelsen har bestått av: 
 

§ Ordförande Adam Westlund 
§ Kassör Henrik Arnstad 
§ Materialansvarig Tomas Tjernberg 

Under året tog Tore Eriksson över som adjungerad materialansvarig. 
§ Idrottsansvarig Anette Issa 

Under året lämnade Anette sitt uppdrag och sedan dess har posten 
varit vakant. 

 
 
Övriga förtroendeposter 
  

• Projektansvarig för integration Reband Raza 
• Revisor Maths Bertell 

 
 
Viktiga händelser under året 
 
14/1 inleddes årets aktiviteter med att ordförande Adam Westlund visade föreningens juniorer 
runt på Medeltidsmuseet och berättade om långbågens koppling till medeltiden. 
 
29/1 arrangerade Sagittarii Holmiae i Högdalshallen ett skytte tillägnat jaktgudinnan Diana 
kombinerat med ett föredrag. Kassören Henrik Arnstad berättade om långbågens försvinnande 
från de europeiska slagfälten och sedan sköt medlemmarna mot hallens måltavlor.  
 
23/2 släpptes det tredje avsnittet av den till Sagittarii Homiae kopplade podcasten ”And the 
sky went black” med Adam Westlund och Henrik Arnstad som medverkande. Denna gång 
avhandlades långbågens nedgång och försvinnande för krigföringen i Europa.  
 
26/2 hölls vinterns sista inomhusskytte i Högdalshallen. Temat var att ta farväl av den kalla 
årstiden. Uppslutningen var god och skyttet avslutades med en liten tävling, vilken vanns av 
Tore Eriksson. 
 
11-12/3 for vissa av fänikans medlemmar till England för att återigen delta i The Black Prince 
Shoot i Yattendon. Ett hundratal skyttar deltog sammanlagt och Sagittarii Holmiae fick med 
sig en silvermedalj, genom Movitz Arnstad i juniorklassen, och en bronsmedalj, genom 
Anette Issa i damklassen.  
 



8/4 samarrangerade Sagittarii Holmiae och Gamla Uppsala museum en heldag i långbågens 
tecken. Adam Westlund och Henrik Arnstad höll föredrag och Tomas Tjernberg och Tore 
Eriksson höll i uppvisningsskytte och hjälpte också besökarna att prova på själva.  
 
16/4 hölls det första skyttet ”at the marks” för denna vår. Sex medlemmar deltog i skyttet på 
Frescati i en blandning av vårsol och snöyra. 
 
21/5 samlades föreningen återigen vid Frescati för utomhusskytte, denna gång till den 
romerske kejsare Konstantins minne.  
 
27/5 ordnades ytterligare ett skytte, denna gång vid Runö kursgårds områden, utanför 
Åkersberga.  
 
17/6 arrangerade Sagittarii Holmiae återigen tävlingen ”St Erik at the marks”. Denna gång 
ställde fjorton skyttar upp i tävlingen, vilken hölls på Frescati. Vinnare blev Per Karlsson. På 
kvällen efter tävlingen åt många av deltagarna tillsammans på puben Churchill’s Arms.  
 
16/7 höll föreningen ett skytte vid Runö kursgård i Åkersberga. 
 
20/8 arrangerades Magnus Ladulås-skytte vid Frescati. Skyttet utfördes ”at the marks”. 
 
6/9 höll fänikan återigen i en långbågens dag på Historiska museet. Nästan 100 besökare 
provsköt långbåge och senare under kvällen höll kassören Henrik Arnstad ett föredrag om 
Robin Hood, långbågen och engelsk nationalism. 
 
23/6 ägde ännu ett skytte rum vid Frescati. Denna gång var det specialinriktat på medlemmar 
med egen utrustning. 
 
1/10 höll föreningen skytte ”at the marks” vid Frescati med Ragnar Lodbrok-tema. 
 
28/10 samlades vissa av fänikans medlemmar för lunch och skytte ”at the marks” på 
Djurgården i höstregn och rusk.  
 
26/11 återupprepades arrangemanget med fika eller lunch följt av skytte. Denna gång hölls 
dock aktiviteterna vid Frescati. Solen sken, men vinterkylan var på god väg.  
 
 
Under verksamhetsåret genomförde föreningen sammanlagt 16 arrangemang av olika slag. 
 
 
 
……………………… ……………………… ………………………... 
Ordförande  Kassör  Sekreterare 
 
 
……………………… ……………………… ………………………... 
Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 
 
 


