
 
 

 

Verksamhetsberättelse 2021 
Verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 

 
 
Styrelsen 
Styrelsen har 2021 bestått av: 
 

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

 
Viktiga händelser under 2021 
Covid-19 har påverkat också 2021. Långbågsskytte är en utomhussport som går väl 
att utöva med ordentligt avstånd till varandra. Vi har dock anpassat aktiviteterna 
utefter just då rådande direktiv.  Vi har sålunda kunnat fortsätta mycket av klubbens 
aktiviteter trots Covid-19. Dock har föreningen fortsatt påverkats på så vis att 
framförallt våra större planerade samarbeten och uppdrag med museer blivit 
inställda också detta år; till exempel prova-på-bågskytte och föredrag på Historiska 
museet och det årliga arrangemanget med Gamla Uppsala museum. 
 
Sedan september 2019 då våra populära ”klutar” inköptes så alternerar vi mellan 
”clout” och ”at the marks”, omväxling förnöjer ju som allmänt känt - så också i en 
bågskytteklubb! Dock håller vi oss fortsatt oftast på norra Djurgården, vid Frescatis 
ängar vid universitet eller Lilla Skuggan. 
 
Aktiviteter januari - december 

• 19 januari, Clout-skytte genomfördes med 11 skyttar och lite extra covid-
anpassningar. https://longbows.se/2021/01/17/clout-in-a-winter-wonder-
land/ 

 
• 14 februari, Kärleksskytte på Valentindagen, vi var 19 skyttar som pulsade runt 

i snön (snö och vackra vita vidder som vi saknade under 2020!) 
https://longbows.se/2021/02/15/resultat-karleksskyttet-2021/  

 



• 14 mars, ”at the marks” till jungfru Marians ära avgjordes med 17 skyttar på 
Lilla Skuggan i Stockholm. https://longbows.se/2021/03/15/resultat-och-
bilder-fran-fanikans-marian-skytte/  

 
• 11 april, Vargclout i den varma vårsolen, 14-15 skyttar. 

https://longbows.se/2021/04/12/resultat-video-och-bilder-fran-vargclouten/  
 

• 21 april höll Sagittarii Holmiae årsmöte. På grund av pågående viruskris också 
detta år i virtuellt mötesrum, via verktyget Zoom. Årsmötet inleddes med 
föredraget ”När Robin Hood kom till Sverige” av Henrik Arnstad, kapten i 
Sagittarii Holmiae.  

 
• 16 maj, Vårskytte ”at the marks” inklusive fika på Nina Zaregons nu klassiska 

”Bågskyttekakor”. 15 deltagare. 
https://longbows.se/2021/05/23/varskytteresultat/  

 
• 13 juni, mästerskapet i medeltida militärt bågskytte ”Saint Erik at the Marks” 

avgjordes i strålande sommarsol vid Lilla Skuggan. I år med 14 tävlande 
skyttar. https://longbows.se/2021/06/13/resultat-och-bilder-saint-erik-at-
the-marks-2021/   (Tipsar också om förra årets reportage av reportern och 
fotografen Lars Epstein ”Pilarna ven över ängarna i Frescati”, nås via denna 
fb-sida 

• https://www.facebook.com/notes/3382992418482962/ ) 
 

• 11 juli, Eleonora-dagen samlade 12 tappra skyttar för ”at the marks” i stark sol 
på Frescatis ängar. Många tolvor levererades! Idag hade vi också tre gäster 
som bokat prova-på-bågskytte med oss via tjänsten Happy Day - extra kul!  

 
• 4-5 augusti 2021 kunde vi äntligen återigen arrangera ett två-dagars 

sommarskytte på vackra Södertuna slott i Södermanland, favorit i repris då vi 
sommaren 2018 fick till en liknande vistelse men pandemin satte stopp 2020. 
Tio skyttar sköt ”at the marks”, clout och mot måltavla och hade det hur 
mysigt som helst! https://longbows.se/2021/08/07/sommarskytte-pa-
sodertuna-video-bilder-och-resultat/  

 
• 19 september, Fredrika-Clout med 18 deltagare. 

https://longbows.se/2021/09/27/resultat-fran-fredrika-clouten/  
 

• 17 okt, traditionellt “at the marks” hemma i Sverige på Frescatis ängar och 
samtidigt hejade vi på Henrik Arnstad och Nina Zaregon som representade 
klubben på historiska långbågsmarker i England. The Fraternity of Saint 
George bjöd nämligen in till The Honourable Artillery Shoot (HAC), på det 
som återstår av Englands långbågesoldaters övningsfält Finsbury Fields i 
London. Henrik tilldelades medaljen ”The Silver Star” av engelska Fraternity 
of Saint George (grundat 1509) för sina insatser som långbågeskytt, sin 
forskning om långbågar och för att ha grundat såklart allas vår långbågsfänika 
Sagittarii Holmiae! 

 
• 5 nov, mängdträning “at the marks”, ett första försök att i enlighet med 

medlemmarnas önskemål få in fler träningstillfällen med klubben utan 
tävlingsmoment och som faller mitt emellan våra vanliga träningsskytten. 

 



• 21 nov, tio skyttar deltog när Sagittarii Holmiae sköt Helga-skytte ”roving 
marks”. https://longbows.se/2021/11/22/resultat-och-bilder-fran-helga-
skyttet/  

 
• 19 december, julclout, åtta tappra skyttar trotsade isande decembervindar. 

https://longbows.se/2021/12/20/julclout-resultat-och-bagen-som-dog/  
 
 
Ökat antal skytten jämfört med tidigare år 

• 13 arrangerade skytten/tävlingar (2020: 12, 2019: 8, 2018: 10) 
• 15 youtube-videor (https://www.youtube.com/c/SagittariiHolmiae ) varav 3 

inom lektionsserien ”Lär dig skjuta medeltida militärt bågskytte”. 
• 1 föredrag 
• 1 deltagande på annan arrangörs tävling 
• 1 årsmöte 

 
Utbildning under 2021 
Kapten Henrik Arnstad har utbildat oss och Sverige om t ex ”När Robin Hood kom 
till Sverige”, både i artikelform samt i föredrag på årsmötet, se länkar nedan: 
Läsning: https://longbows.se/2021/03/05/nar-robin-hood-kom-till-sverige-algas-
seriebocker-fran-1950/  
Föredrag: https://longbows.se/2021/04/22/nar-robin-hood-kom-till-sverige/  
 
Fänikan har genom Henrik Arnstad, Nina Zaregon och Dave Brasgalla också skapat 
en serie lektionsvideos ”Lär dig skjuta medeltida militärt bågskytte” dels hur man 
skjuter at the marks (på svenska och engelska) samt hur man skjuter Clout (på 
svenska med engelsk textning). Alla lektionerna finns i spellistan här 
https://youtube.com/playlist?list=PL_8TpB-ezeQDmGKWhz8wgvxuRiIkSnJMj  
 
Tack för ert engagemang 
Några spontana skytten där medlemmar sökt skytte-sällskap i facebookgruppen blev 
också av, kul kunna erbjuda detta till medlemmar också när skytteinspirationen, 
vackra vädret eller tillfälle ges! 
 
Under klubbens sommarvistelse på Södertuna slott inkom flera inspirerade förslag på 
extra aktiviteter som klubben kan erbjuda sina medlemmar framöver. Arbetsgrupper 
skapades under hösten påbörjade planer för aktiviteter 2022.  
 
Vi har haft fler deltagare på våra skytten under året, fler nya medlemmar och stort 
engagemang från medlemmar, väldigt kul att se och uppleva. Tack alla som bidrar till 
klubbens öppna och varma atmosfär, stöttar vid uppsättning av marks och clouts på 
skyttena, tillhandahåller plats för klubbens material i sina källarförråd och löpande 
delar med sig av kunskap och inspiration till klubbkompisarna – utan er ingen klubb!  
 
Antal medlemmar 
I skrivande stund har föreningen 38 medlemmar (att jämföra med mars 2021: 31) 

"Det	är	stoltare	våga	sitt	tärningskast,	
än	tyna	med	slocknande	låge.	
Det	är	skönare	lyss	till	en	sträng,	som	brast,	
än	att	aldrig	spänna	en	båge."	
Verner	von	Heidenstam,	1899	



 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen 
via Ordförande Hanna Rickberg 
24 april 2022 


