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Verksamhetsberättelse 2019 Sagittarii Holmiae 
Verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31  

Styrelsen 
Styrelsen har 2019 bestått av:  

• Ordförande: Hanna Rickberg (från 16 okt 2019, dessförinnan posten vakant) 
• Kassör Henrik Arnstad 
• Material- och Idrottsansvarig: Claes Lilliesköld (från 16 okt 2019, 

dessförinnan tillförordnad) 
• Utbildningsansvarig: Adam Westlund  

Övriga förtroendeposter 
• Revisor Maths Bertell  

Viktiga händelser under 2019  

17 januari hade föreningen Robin Hood-kväll för sina medlemmar på wärdshuset 
Kräftan, Adam Westlund inledde med föredrag om Robin Hood myter och 
verklighet. Därefter filmvisning Robin Hood: Prince of Thieves (1991). 

27 april ”at the marks” till ära för Engelbrekt, i Frisens park, Djurgården. 

18 maj arrangerade Sagittarii Holmiae återigen en prova-på-dag samt 
bågskyttetävlingen ”Erikspilen” mot tavla samt stod för föredrag hos Gamla Uppsala 
museum. Vinnare av 2019 års Erikspil blev Pernilla Blom, vinnare i klassen historisk 
båge blev fänikans egen Claes Lilliesköld. Efter tävlingen höll fänikans grundare, 
medeltidshistorikern Adam Westlund och modernhistorikern Henrik Arnstad dubbla 
föredrag om Robin Hood, från medeltid till nutid. 

26 maj arrangerades mors-dag-skytte ”at the marks” i Frescati. 



29 juni höll föreningen återigen öppet mästerskap "Saint Erik at the marks” på fälten 
runt Stockholms universitet. Evenemanget lockade 10 tävlande deltagare, under 
ledning av kapten Leif Carrfors. Vi tävlade i tre grenar under dagen; ”at the marks” 
vanns av Tomas Carrfors, ”speed shoot” vanns av David Brasgalla och ”flight shoot” 
vanns av Henrik Arnstad. Ultra-light-bows vanns av Olle Staël von Holstein. Video 
samt foton från dagen finns på vår webb.  

25 augusti var föreningen inbjuden till Sigtuna museum för en Bågskyttedag, inom 
ramen för riksantikvarieämbetets temadag ”Arkeologidagen 2019”. Stolta 
representanter för föreningen, Nina Zaregon, Hanna Rickberg, Claes Lilliesköld, 
visade upp bågskytte och hade prova-på med en strid ström intresserade under två 
timmar. Därefter tog Adam Westlund och Henrik Arnstad vid med sin föreläsning 
”And the sky went black!”. 

4 september återvände fänikan för fjärde gången till Historiska museet i Stockholm 
för att arrangera temadag om bågskytte. Efter att allmänheten (inklusive en reporter 
från Sveriges Radio P4 Stockholm) hade fått prova på att skjuta under överinseende 
av föreningens medlemmar höll kassören Henrik Arnstad och utbildningsansvarige 
Adam Westlund ett välbesökt föredrag med titeln ”Den engelska långbågen och 
medeltidens slut: Infanterirevolutionen på de europeiska slagfälten, från Crecy 1346 
till Warszawa 1656”.  

7-8 september deltog Fänikans Leif Carrfors och Per Karlsson i ILAA:s (International 
Longbow Archers Association) ”Spitfire shoot”. Tävlingen arrangerades på hertigens 
av Wellington gods utanför Reading. Leif rapporterar på vår webb under nyheter 
från skyttet. 

Söndag 22 september avgjordes Sagittarii Holmiaes första clout-tävling, som sköts 
på 128 meter (50 meter för ultralätta bågar). Vinnare Magnus Ek med stor marginal. 
Vinnare ultralätta bågar Yasmina. Vi hade hur kul som helst och skjutandet fortsatte 
efter tävlingens slut. Fänikan ser fram emot att arrangera fler träningstillfällen och 
tävlingar i denna för oss nya skytteform. Mer information om Clout-skytte och dess 
regler finns på vår webb. 

16 oktober arrangerade föreningen sitt årsmöte vid värdshuset Kräftan i Stockholm. 

27 oktober, vintertidsskytte ”at the marks”. 

17 november hedrade föreningen Elisabeth I:as koronering år 1558 med ett Clout-
skytte. 

14 december arrangerade fänikan årets sista skytte, luciaskytte ”at the marks”.  

Under året genomförde föreningen liksom förra året sammanlagt 12 arrangemang av 
olika slag.  

Inte att förglömma att 2019 distribuerades för första gången fänikans vägg-kalender 
till alla medlemmar som betalat medlemsavgift, tillsammans med nya tygmärken. 
Styrelsen paketerade alla dessa styrkta av lussebullar och pepparkakor den 9 
december. 


