
 
 
 

   21 mars 2021 

Verksamhetsberättelse 2020 Sagittarii Holmiae 
Verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31  

Styrelsen 
Styrelsen har 2020 bestått av:  

• Ordförande: Hanna Rickberg 
• Kassör: Henrik Arnstad 
• Material- och Idrottsansvariga: Claes Lilliesköld och Tomas Carrfors 
• Utbildningsansvarig: Adam Westlund  

Viktiga händelser under 2020 

Covid-19 har påverkat föreningen på så vis att framförallt våra större planerade 
samarbeten och uppdrag med museer blivit inställda under året; till exempel prova-
på-bågskytte och föredrag på Historiska museet och det årliga arrangemanget med 
Gamla Uppsala museum.  I juli däremot höll vår kapten Henrik Arnstad ett både 
fysiskt och virtuellt föredrag för Sjöhistoriska museet som var välbesökt.  

Långbågsskytte är en utomhussport som går väl att utöva med ordentligt avstånd till 
varandra. Klubbens medlemmar och andra har som vanligt enskilt rest till skyttena 
men vi har dock hoppat över att fika/supera efter skyttena. Vi har sålunda kunnat 
fortsätta mycket av klubbens aktiviteter trots Covid. Något enstaka skytte har för 
säkerhets skull blivit inställt när skytteledningen/materialansvarige vaknat en 
morgon med snuva. 

• 19 januari ”at the marks” vid Frescati, till sankt Henriks ära, på dennes 
namnsdag. Strålande sol och utan snötäcke. 



• 9 februari sköt vi en ”Constantine Clout” till ära för den siste romerske 
kejsaren, Konstantin XI Palaiologos, som föddes på detta datum år 1404. 
Fortsatt snölöst! 

• 22 februari deltog Sagittarii Holmiaes skyttar Henrik Arnstad och Nina 
Zaregon på tävlingen Stockholmspilen i Högdalen. Arnstad och Zaregon 
deltog som enda tävlande med långbågar och tävlade mot skyttar med 
moderna flatbows (tävlingsklassen kallas likväl ”långbåge”). Konkurrensen 
var därmed tuff!  

• I februari blev fänikans kapten Henrik Arnstad intervjuad om skytte med 
engelsk långbåge av Podden ”Träning på köpet”. ”...hur och varför den 
Engelska långbågen var medeltidens kulspruta. Varför pilbågen var och är 
krigar-kvinnans vapen och att golfen kommer från sporten Engelsk långbåge!”  
Lyssna på https://aca.st/c80e10 eller där du hittar poddar! 

• 8 mars feministiskt bågskytte ”at the marks” på kvinnodagen. Stor 
uppslutning av både nybörjare och erfarna skyttar. 

• 21 mars inställt skytte pga snuva hos skytteledning. 
• 10 april. Fänikans långfredagsclout 100 yards (91 meter) bjöd på sol, 

vårvindar och glädje i virustider. Särskilt roligt var deltagande av nya skyttar, 
barn som vuxna. 

• 27 april höll Sagittarii Holmiae årsmöte. På grund av pågående viruskris hölls 
mötet i virtuellt mötesrum, via verktyget Zoom. 

• I mitten av april fick fänikan äran att instagramma en vecka på Svenska 
bågskytteförbundets instagram 
https://www.instagram.com/svenskabagskytteforbundet 

• 10 maj sköt vuxna och ungdomar ”at the marks” vid Frescati. 
• 21 juni. Dagens Nyheter var på plats när Sagittarii Holmiaes mästerskap 

”Saint Erik at the Marks” avgjordes en varm och solig dag i juni. Reportern 
och fotografen Lars Epstein tog fantastiska bilder, läs hela hans fina reportage 
”Pilarna ven över ängarna i Frescati” via denna fb-sida 
https://www.facebook.com/notes/3382992418482962/  

• 25 juli ”clout” i strålande sol vid Frescati. Våra clouts erhöll hela sex 
direktträffar i sig och dessutom fick alla tio tävlingsdeltagare poäng!  

• 30 juli framträdde fänikans kapten Henrik Arnstad på Sjöhistoriska museet 
med föredraget ”Sjökrigets fruktade bågskyttar”. Begränsat antal åhörare 
fysiskt på plats men desto fler kunde delta virtuellt. Video finns här 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=829102880954385&ref=watch_p
ermalink  

• I augusti tog sig fänikans kaptener och historiker Adam Westlund samt 
Henrik Arnstad an den populära debatten kring huruvida engelsk långbåge 
(warbow) kunnat penetrera de rustningar som bars under sen medeltid. 
Dialogen Adam och Henrik emellan kan åtnjutas här https://youtu.be/_9K-
fP56p1s   

• 15 augusti hölls Sagittarii Holmiaes årliga bågskyttetävling på tavla 
”Erikspilen”. Detta år på grund av Covid-19 i mindre format och vid de egna 
jaktmarkerna vid Frescati och inte tillsammans med Gamla Uppsala Museum. 
Kvalificeringsskott på 20 meter och finaler på 30 meter.  

• 13 september sköt fänikan ”at the marks” för att hedra Sten Sture den äldre 
(1440-1503) på självaste Sture-dagen, elva skyttar deltog på Frescatis ängar. 

• 11 oktober “Birger Jarl-clout” som vanligt på Frescati ängar. 



• 15 november ”at the marks” i grått och lite regnigt väder vid Frescati. 
Hindrade inte klubbens tio skyttar. Come hell or high water, the Company 
always shoot! 

• 13 december Lucia-skytte ”at the marks”. Antalet begränsades till åtta pga 
Covid-restriktionerna. Skyttet gick av stapeln i vackra kungliga Hagaparken i 
disigt duggregn vilket gjorde att vi var rätt ensamma ute på markerna, perfekt 
för en bågskytteklubb! 

Under 2020 genomförde föreningen fler arrangemang än de tidigare två åren. 2018 
och 2019 genomfördes 12 arrangemang av olika slag, medan vi som synes ovan 
genomfört hela 18 arrangemang under 2020: 

• 12 arrangerade skytten/tävlingar 
• 22 youtube-videor 

(https://www.youtube.com/channel/UC2OLQctgGtNEnk4n11k-Zqw) 
• 2 föredrag/intervju 
• 1 instagramvecka 
• 1 deltagande på annan arrangörs tävling 
• 1 årsmöte 

Ej medräknat här är ett spontanskytte med kort varsel 28 mars. 2020 har varit, 
väderleksmässigt, ett enkelt år att arrangera skytten, även om vi saknat att skjuta på 
vackra vita vidder.  

Reflektion: Fänikans första clout-skytte någonsin gick av stapeln i september förra 
året och sedan dess är ”kluten” given. Vi alternerar mellan ”clout” och ”at the marks”, 
omväxling förnöjer ju som allmänt känt - så också i en bågskytteklubb!  

Om någon av ovan aktiviteter väcker lite extra intresse så finns resultatlistor samt 
foto- och/eller videomaterial på vår webb: 

www.longbows.se 

Antal medlemmar 

I skrivande stund har föreningen 31 medlemmar. 


