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Inledning

Vice Ordförande har ordet
Perioden mellan årets och förra årets stämmor har varit ett år fyllt med en del negativ massmedial
uppmärksamhet för idrottsrörelsen i stort men även till viss del för oss inom bågskytteförbundet
eftersom vi är en del inom RF. Det har handlat en del om att idrottsrörelsen måste vara på sin vakt
gentemot pedofiler som medierna menar finns överallt inom idrottsrörelsen. Diskussionerna har då och
då ploppat upp i medierna efter det att Patrik Sjöbergs bok gavs ut och att sedan Tregaro anslutit sig.
Tack och lov har det inte i något fall handlat om vår sport men vi ändå måste vara vaksamma så att det
inte händer hos oss.
Ytterligare en sak som varit på tapeten under året är diskussionerna inom EU om att idrottsrörelsen
skall betala moms på allt som säljs. Har exempelvis någon ställt upp och bakat bullar till en tävling så
skall de generera en inkomst tillsammans med en kopp kaffe på 10 kronor till klubbkassan. Då menar
EU att det skall läggas på moms precis som det görs inom idrottsrörelsen i stort sett överallt i världen.
Vi i Sverige och en del andra länder framförallt i norra Europa skiljer oss nämligen radikalt från övriga
världen eftersom vi till allra största delen bygger på modellen med ideella föreningar. I Övriga världen
består idrotten till allra största delen av affärsdrivande företag. När det gäller momsfrågan så kan vi
räkna med att det inte kommer att hända något inom överskådlig tid då alla politiska partier i Sverige
är helt överens om att Sverige inte kommer att skriva under en sådan förändring i EU-lagstiftningen.
Dessutom har en dom i marknadsdomstolen, som berör motorsport, jämställt idrotten med företag.
Domen innebar att domstolen sätter konkurrensrätten över den grundlagsskyddade föreningsrätten,
som ger människor rätt att sluta sig samman i föreningar och att i demokratiska former själva besluta
om sina egna regler. Det innebär att framförallt förbund, men även föreningar, nu måste ha koll på om
de beslut som de tar på sina stämmor eller årsmöten kan betraktas som överenskommelser mellan
företag och som då strider mot konkurrenslagstiftningen.
Dopingen har återigen dominerat i framförallt cykelsporten men självfallet skvätter det över även på
andra idrotter. Vi har dessutom kunnat läsa i tidningar och sett på TV om att idrottsstjärnor hamnat i
slagsmål och dömts för våldtäkter m.m.
Sist men inte minst har träningsmetoderna för små barn och ungdomar ifrågasatts då forskningen visat
att många barn inte tål den hårda träningen inom bl.a. gymnastiken. Bl. a. i Eskilstuna.
Detta var en del negativa saker som genomsyrat debatten under det senaste året men självfallet är det
de positiva sakerna som tar överhanden.
I år liksom under alla andra år kan vi konstatera att våra skyttar utvecklas positivt Inte minst ser vi det
i styrelsen som bara det senaste året haft glädjen att godkänna hela 184 nya svenska rekord. Vi kunde
även glädjas över att vi hade representation såväl på OS som i Paralympic 2012 i London. Annat
väldigt positivt är att Sverige behåller ställningen som ett av de ledande länderna då det gäller
skogskyttet. I det läget nämner jag inga namn utan det kan var och en läsa om under rubriken

tävlingar. Måste även passa på att nämna i detta sammanhang att vi återigen har en skytt som SOK
satsar på och det är Christine Bjerendal.
Vi har även strandsatt en ny tränarorganisation med en ansvarig förbundstränare, Gullimar Åkerlund,
som har huvudansvaret för att vidareutbilda distriktstränare och indirekt klubbtränare. Detta är en
förändring som på sikt kan utveckla bågskyttet så att vi kan komma lite närmre de världsledande
nationerna även på tavelskyttet.
Det mest positiva, vilket vi förhoppningsvis ser resultatet av vid nästa års förbundsstämma, är alla de
positiva signaler som vi fått över att bågskytteintresset har ökat kraftigt på de allra flesta håll i landet.
Speciellt är det flickor som kommer till klubbarna. Tyvärr tvingas många klubbar säga nej till
intressenter eftersom det helt enkelt inte finns plats för fler i träningshallarna. Det är med andra ord
köer för att kunna ta sig in i bågskyttesporten i vissa orter i Sverige. Inte minst har vi sett den stora
ökningen av nya skyttar i korren som ökat kraftigt under det gångna året, framförallt på flicksidan.
Dessutom kan vi konstatera att årets allsvenska serie aldrig tidigare samlat så många lag som i år.
Vi har dessutom under de senaste åren stoppat minskningen av antalet klubbar. I år har vi ökat med två
nya klubbar och det är Djurö SKF och Färjestadens BK.
En annan mycket lyckad utveckling, rent ekonomiskt, har vi sett när det gäller vår tidskrift Bågskytten.
Ekonomin har förbättrats och det nya formatet gillas av de allra flesta. Trots detta så ökar inte antalet
prenumeranter i den utsträckning som vore önskvärd för att säkerställa en långsiktig överlevnad av
tidningen.
Framtiden ser således ljus ut i många delar däremot ser det inte lika positivt ut när det gäller ekonomin
som varit tuff i flera år då våra anslag från staten via RF minskar istället för att öka i takt med den
inflation som vi har. Kommer dessutom elitstödet att tas bort 2014 som det hotas med så blir det stora
problem för många idrotter inklusive bågskyttesporten.

Bo Palm, vice ordförande

IT

SBF:s hemsida har under året fått vissa finputsningar, och vi använder från och med Årsrapporten för
2012 den rapport som är avsedd för detta i föreningarnas IdrottOnline.
Vid förbundsstämman bestämdes det att föreningar har ett större ansvar vad gäller tillhandahållande av
elektronisk inbjudan och dito resultatlista vilket över lag har fungerat bra.
Utveckling för svenska regler i IANSEO, det tävlingssystem som World Archery använder sig av,
avstannade i viss mån efter inomhus-SM i Bollnäs. Försök gjordes vid NUM att köra med trådlös
inrapportering av resultat, dock stördes detta försök ut av andra lokala installationer. Vi vet dock att
systemet fungerar och vi vill arbeta vidare med frågan för att kunna erbjuda ett komplett
tävlingssystem.

Per Andersson, IT-ansvarig

Ungdom

Junior SM gick i år i ett vintervitt Bollnäs. Tävlingen sköts i en rymlig och ljus lokal. Det var ett
trevligt arrangemang.
I mars/april anordnades ett storläger i Eskilstuna. Huvudledare var Jane Gyllhag och Leif Danielsson.
De 40 skyttarna kom från de tre landsdelsgrupperna och gymnasiet. Ledare för grupperna följde också
med. Vi bodde i stugor i Vilsta friluftsområde och åkte bil till MunktellArenan där vi hade skytte och
teori. Utvärderingen som skyttarna sen gjorde visade att det var ett uppskattat läger.
Nordiska Mästerskapen i tavla arrangerades i år av Lindomeklubben och tävlingen hölls i Kungsbacka
cirka 3 mil söder om Göteborg. Förläggningen var på en skola nära tävlingsplatsen. Sverige deltog
med drygt 90 skyttar. Vi hade två ungdomsdomare från Sverige.
Junior SM utomhus arrangerades i år av Ulvarna – Jakt, Tyresö – Fält, Södertälje – Tavla. I Jakt och
Fält deltog drygt 90 skyttar (inklusive upp till 13) och i Tavla cirka 150 skyttar (inklusive upp till 13).
Ungdomsrepresentant adjungerad till styrelsen har under 2012 varit Marcus Lagneholt från
Svealandsgruppen.

Jane Gyllhag
Ungdomsansvarig

Tävlingsverksamhet

Dags att redovisa året 2012.
Årets stämma hölls i Örebro 21-22 april, nya proppar och viktiga beslut togs.
Vid inomhus-JSM o SM i Höghammarhallen i Bollnäs, uppmärksammades följande:
ALLSVENSKA FINALEN, för 2011/2012: års serie, sköts på fredag kväll, mellan gruppsegrarna
Lindome, Stallarholmen, Avesta och Angered. Coachen för Lindome, Leif Johansson ledde sitt lag till
ännu en seger, finalen slutade med nämnd ordning, Grattis igen
Till ÅRETS SKYTT 2011, hade SBF utsett, Bobby Larsson, Stallarholmen, vilket uppmärksammades i
samband med invigningen, detta för sina internationella framgångar.
Till utmärkelsen STOR GRABB, utdelades nr 139 o 140, till Carl-Henrik Gidensköld, Halmstad och
Zandra Reppe, Östersund.
Uppmärksammades som ÅRETS LEDARE 2011, gjordes, och dessa hade Bågskytte-Sverige röstat
fram, de utföll på Therese Persson, Järnvägen och Stefan Alveblad, Roslagen, vilka också belönades.
Grattis, för sina ledarinsatser i respektive klubb.
Elitserien hade också avgjorts för 2011, och priser från BÅGAR o PILAR delades ut till Stefan
Nilsson, Karlsvik, som vinner fristil, och Robert Larsson från Skellefteå, som vinner Compoundklassen.
GULDKLASSIKERN från 2012, kommer att delas ut till 9 st. skyttar vid SM i Eslöv i påsk och 118
skyttar har under året 2012, klarat Klassikern. ( 4 av 5 SM). Dessa har delats ut av resp. Distrikt.
Det är 12:e året som klassikern genomförs. Uppmärksammas särskilt bör Anders Fredriksson,

Järnvägen, och Yngve Malmström Södertälje göras, det är nu 2:a gången de tar Guldklassikern. Det är
bara två före dem som klarat det, Johnny Bengtsson o Göran Bjerendal. Ett stort GRATTIS .
S M: För första gången, arrangerades både inomhus-JSM o SM, i Höghammarhallen i Bollnäs den 3-4
och 17-18 mars. Två mycket bra arrangemang av klubbarna Bollnäs och Edsbyn i samarbete.
Tävlingarna genomfördes under Rolf Volungholens ledning. 190 skyttar fullföljde av 206 anmälda på
JSM och 246 av 265 anmälda på Sen. SM. Kan det provande upplägget av SM, ha ”skrämt” bort
några? En mycket bra och trevlig hall, lämplig som SM-arena och mycket bra arrangemang gjorde
Bollnäs o Edsbyn. Som Tekn. Ombud såg vi Kurt Lundgren och Micke Sandberg.
S.O. i Fält: Förlagt till Lilla Brattön, denna lilla mysiga ö i Bohuslän, BS Angered under ledning av
Bosse Palm, stod som arrangör i år också den 17-19 maj, Skyttar från Norge, Finland, Tyskland och
Irland gästade S.O. med 111 st. Vädret lite lynnigt.
NUM: Sverige och i synnerhet Lindome, stod som arrangör av årets NUM, den 30/6-1/7. Det var
förlagt till Kungsbackas Sportcenter både med tävling och förläggning. Vädrets makter ställde till lite
förtret både i förberedelser och tävling, Hela 223 skyttar från de 4 länderna ställde upp plus ett antal
ledare. Blev ett stort mästerskap, som Lindome med Lennart Blomgren i spetsen, rodde iland med
glans. Nya eleganta buttar och Lennart Mattssons snitsiga prispall mm. förgyllde hela arrangemanget.
Som T.O. agerade Micke Sandberg
FÄLT-SM: Avesta hade sökt och fått årets Fält-SM, ovanför Rembostugan, i ganska välkänd terräng.
Tävlingsledare var Michael Cekal, och det hade lagts kluriga och utslagsgivande mål till de 110
skyttar som startade. Mycket diskussion om LB-hyllor var det, och T.O. var Bosse Palm.
JSM, 13–15 juli, Ulvarna, Tyresö och Södertälje hade Fält, Jakt och Tavla, Hartmut Ziplies, Kent
Bergström och Yngve Malmström var de som ansvarade på resp. tävling, 160 skyttar startade på tavla,
något mindre i skogen, men tre fina dagar hade alla ungdomarna med Berryl Arvehell som T.O.
SM, Tavla, Senior, i Borlänge, 21-22 juli, BK Dalpilen hade återigen sökt och fått arrangera, ett SM
med195 skyttar gjorde upp om årets medaljer, Tävl.led. var Peter Hellman och som T.O. såg vi Börje
Jonsson. Sigrid Johanssons pokal till bästa Dam Recurveskytt, tilldelas Erika Jangnäs, Luleå. Bågar &
Pilar delade också ut Presentkort till alla 21-klassvinnare i grundskjutningen, liksom till Elitseriesegrarna 2011. Som vanligt ett mycket välarrangerat SM i Borlänge.
3D-SM, 11-12 Augusti. Åter årets största skogstävling med hela 370 skyttar, hade samlats i terrängen,
med Karlstad BK, som arrangör och Leif Carrfors som tävlingsledare. Förberedelser i hällregn, men
på tävlingsdagarna sken åter ” SOLA i KALLSTA”. Bra och kort invigning av Ordf. Leif Danielsson.
Säkerheten var 100 %-ig, och allt flöt bra på, djurvalet var uppskattat, med bara ”Djur från vår natur”
Jerry Eriksson o Per Karlsson, ansvariga banläggare, fick mycket beröm. Kurt Lundgren var T.O
JAKT-SM, för andra gången arrangerade TIVED:s IF, ett SM, denna gång i Häggeboda, mest på
Tävl.ledaren Dan Wessmans ägor den 1-2 september, och c:a 230 skyttar hade sökt sig dit, och de fick
uppleva två härliga dagar i fin terräng och bra banor, och som förra SM:et, ett par spektakulära mål
som med mycket fantasi och energi hade anlagts, detta tillsammans med Gunnar Nord. ”Hövdingen” i
Häggeboda invigde kärnfullt. Bosse Palm o Kurt Lundgren var T.O.
KORRESPONDENS-SERIERNA, skjuts och har som vanligt skjutits både inomhus och utomhus.
Dessa serier är utomordentlig träning och samvaro inom klubbar och för alla skyttar. Vårt kansli sköter
detta på ett utmärkt sätt och vi vill härmed rikta ett jättestort TACK, till Gullimar Åkerlund m.fl. för
att allt fungerar efter planerna. Naturligtvis även till alla skyttar och alla ledare i klubbarna.
TACK också till Cenneth Åhlund som sköter Yngre Jun-Trofen och ALL statistik runt den, intresset
ser bara ut att öka, glädjande nog.
Året har som vanligt ägnats mycket åt kontakter med SM arrangörer inför 2013, och även med de som
har jobbat och haft arrangemang, liksom kommande arrangörer. Nu börjar det faktiskt se ut som den
framförhållning vi tjatat om år efter år, för våra SM, börjar bära frukt. Det är roligt och givande att
arrangera, kolla med de som har gjort det. 2014 är nästan klart, 2015 o 2016, tre klara arrangörer, båda
åren redan, det är drag under ga.. förlåt arrangörerna.

TACK ALLA SM-ARRANGÖRER FÖR 2012, SÖK SM NI ANDRA OCKSÅ
Kurt Lundgren
Ansvarig för tävlingsverksamheten

SPORTKOMMITTÉN HAR ORDET.

Året som gick

Sportkommittén 2012 bestod av;
Sportchef, Tomas Johansson
Förbundskapten Handikapp, Gullimar Åkerlund
Grenledare Skogen, Yngve Malmström
Grenledare Ungdom, Mårten Blomroos

Sveriges landslag har 2012 deltagit i följande mästerskapstävlingar;

•

Världsmästerskapen i Tavla Inomhus, Las Vegas, USA. 4-9 febr.

•

Europamästerskapen i Tavla, Amsterdam, Holland, 21-26 maj.

•

Kvotatävling inför OS i London, Amsterdam, Holland, 24 maj.

•

Junior-EM i Tavla, Köpenhamn, Danmark. 2-7 juli.

•

OS, London, England, 28 juli – 5 aug.

•

Världsmästerskapen i Fält, Val d’lsere, Frankrike, 15-19 augusti.

•

Paralympics, London, England, 29 aug – 9 sept.

•

Europamästerskapen i 3D, Trakoscan, Croatien, 11-15 sept.

Medaljer;
•

VM-Fält, Damer Barebow, GULD, Lina Björklund.

•

JVM-Fält, Herrar Juniorer Recurve, GULD, Jesper Fredriksson.

•

EM-3D, Damer Compound, GULD, Lisa Södersten.

•

EM-3D, Herrar Barebow, GULD, Martin Ottosson.

•

Kvotatävling inför OS; SILVER, Damer Recurve, Christine Bjerendal.

•

EM-3D, Herrar Barebow, BRONS, Bobby Larsson.

•

EM-3D, Damer Lag, BRONS, Lisa Södersten/Marie Karlsson/Lina Bjökrlund.

•

EJC-Croatien, Damer Recurve, BRONS, Sandra Andersson.

FYRA (4) Guld, EN (1) Silver och TRE (3) Brons, totalt ÅTTA (8) medaljer.
Ledare som varit ute med landslagen under 2012; Tomas Johansson, Yngve Malmström, Mårten
Blomroos, Gullimar Åkerlund, Göran Bjerendal, Leif Danielsson, Anton Lundström, Tommy Flink
och Kaarina Saviluoto.
Sportkommittén,
Tomas Johansson, Yngve Malmström, Mårten Blomroos och Gullimar Åkerlund

Ekonomi 2013Elit

Förbundet har fått Elitstöd från Riksidrottsförbundet(RF) vilket gett oss mer kraft att genomföra
Elitverksamheten från 2010 och framåt. Detta är nya resurser som skjuts till oss och skall inte blandas
ihop med det stöd vi tidigare erhållit från Sveriges Olympiska Kommitté(SOK). Tyvärr är det
samtidigt fallet att SOK inte ännu under 2012 ser någon skytt/lag att satsa på i vårt förbund varför vi
inte erhållit några pengar från SOK under perioden 2008-2012. Summan av det är att tillskottet till Elit
som sådant i stort är plus minus noll. SOK:s pengar har, när såna erhölls, gått till utvecklingen av
SOK-skyttarna men den kunskapsöverföring detta ger i samband med exempelvis läger har varit
värdefull historiskt. Nu måste vi använda det nya Elitstödet till att både finansiera landslagen och
bygga upp ett nytt SOK-kvalificerat landslag. Det krävs ingen större matematisk kunskap för att inse
att egenavgifter kommer finnas med även i den nära framtiden.
Det är många lag som skall finansieras med de begränsade medel som finns att tillgå. För att minimera
egenavgifternas behövs mera bidrag från Bågskyttesverige och vi hoppas att Ni fortsätter att stödja de
svenska landslagen med insättningar på kontot. Era bidrag är viktiga.

Idrottsgymnasiet

Idrottsgymnasiet i Olofström, som är ett Riksidrottsgymnasium(RIG) och finansieras av
Riksidrottsförbundet, har under året haft framgångar i det nationella skyttet och har under 2012 två
fina framgångar på Fält-VM i Italien genom guld till Jesper Fredriksson och guld till fd eleven Lina
Björklund. Sandra Andersson placerade sig som trea på EJC i Kroatien. Idag går elva elever i
Olofström vilket är nästan fullt(fyra per årskull). Det är dock tydligt att antalet sökande är färre sista
åren, mycket beroende på de problem vi haft men också för att förbundets hela juniorverksamhet
minskat och därmed också de som satsar mot elitnivån. Under året kommer vi att jobba för att på sikt
fortsätta fylla våra platser(12 st), som vi har till förfogande, med kvalificerade elever. För att nå det
behöver vi ert stöd i form av att upplysa lämpliga skyttar om möjligheten att kombinera sitt bågskytte
med goda studier på kanske ett helt annat och mycket bättre sätt än man kan på hemmaplan.
Gymnasiet har i skrivande stund som sagt något färre ansökningar men det är ändå viktigt att ”rätt”
elever ges chansen att komma in på RIG och ett hårt gallringsarbete återstår för att se vilka som skall
få del av den delvis nya anläggningen i Olofström i sin karriärutveckling.

Med hopp om ett minst lika framgångsrikt 2013, nu även med internationella framgångar, som
föregående år, vill vi härmed önska er alla ett lyckosamt år med bra samarbete i alla grenar och delar
av landet.
Cenneth Åhlund
Ansvarig för RIG

Utbildning

Under 2012 har Coachs Manual 2, Mellannivån, tagits fram av Claes Colmeus. Steg 2 kompendiet
fylldes på med flera artiklar från Tidsskriften Bågskytten av Mikael Svahn under året.
Några Steg 1 utbildningar har arrangerats för att få fram ny Steg 1 handledning, materialet uppdateras
kontinuerligt under Steg 1 på hemsidan/ utbildning. Coachs Manual, Del 1 utgör grunden i nya steg 1.
Nya licensmanualer med frågor samt tränarhandledning, har tagits fram av en arbetsgrupp bestående
av Monica Bjerendal, Rolf Rönnlund, Peter Sjöholm samt undertecknad. Domaransvarig såg till så
gruppen fick aktuellt uppdaterat material från SBF och WA.
Nytt material, samt av undertecknad uppdaterat material har lagts in i verktygslådan på hemsidan från
olika klubbar och distrikt under året.
För att få en röd tråd genom hela organisationen, samarbetar tränaransvarig med utbildningsansvarig i
de högre stegutbildningarna steg 2 och HTU.
Undertecknad tackar även distrikts och förenings ansvariga för hjälpen under våra framtidsplaneringar
under året.

PeO Gunnars
Utbildningsansvarig

Bågskytte för personer med funktionsnedsättning

Vi har en blandad bild. På elitsidan så går det bra för våra skyttar med funktionsnedsättning. Medan
breddskyttarna blir färre för vart år. Under 2012 öppnades två nya klasser, dessa har dock ännu inte
använts, varför vi bara kan gissa på vad de kan ge om de används.
På distriktsnivå så behövs det en handikappansvarig i styrelsen för att kunna hjälpa klubbarna med råd
hur man hjälper handikappade att börja med bågskytte.
Vi kan också konstatera att tävlande för personer med funktionsnedsättning är lågt. SM drar tre till
fyra skyttar mot 80 och 90-talets 25-30 deltagare. Vad det beror på kan man säkert analysera men det
är ingen djärv gissning att de, breddskyttarna, försvunnit då de och deras prestationer inte längre syns i
mängden.

Jämställdhet

Under året kan konstateras att ungefär 25 procent av våra utövare fortfarande är kvinnor, vilket är en
representation som också kan hittas i styrelser på olika nivåer. Vi kan alltså se att vi agerar jämställt i
de flesta fall även om det vore önskvärt med fler kvinnor i vår verksamhet men givetvis också flera
män. Under 2012 kan vi dock se ett större inflöde av tjejer, både träning och tävling. Korreserien
ökade med 25% i deltagare men i stort sett hela ökningen stod tjejerna för! Det kan bero på fler saker
men troligt är att de filmer som släppts under 2012, Brave och Hunger Games har haft betydelse
liksom Christine Bjerendals OS-start i London. Det verkar som att de tonårstjejer vi hade innan
filmerna, stärkt sig(”tråkighetsfaktorn” inför kompisar har minskat) med detta uppsving med
”Archery- the new vampires” som någon större nyhetsförmedlare i USA uttryckte det.

Distrikt och förening

Efter stämman blev Rolf Rönnlund invald, ersatte Anders Fredriksson, samt ett överlämnings- och
uppstartarbete har genomförts.
Under året har en ny utbildning för tävlingslicens, med handledning, tagits fram. En uppdatering av
dokumenten har påbörjats inför nya bestämmelser som börjar gälla i april 2013.
Arbetet med att licensiera landets distriktstränare fortgår enligt planerna. Alla medlemmar skall nu
vara registrerade i Idrottonline.
Kartläggning av Distriktens och Föreningars olika behov av utbildning etc. har påbörjats.
Under året har en utökad registrering av medlemmarna påbörjats i IdrottOnline. Exempelvis
genomförda utbildningar, olika roller i föreningarna som tränare domare, m fl. Allt för att försöka
förenkla hanteringen av SBF medlemmar.
”Verktygslådan” under fliken Förening uppdateras fortlöpande.
Ansvariga för distrikts och föreningsutveckling

Idrottslyftet

Idrottslyftet används i föreningarna för att genomföra projekt som ger oss fler ungdomar som stannar
kvar i bågskyttesporten. Förbundsmedlen i Idrottslyftet används främst till utvecklingsområden med
samma syfte såsom Nordiska Ungdomsmästerskapet, Utbildning och konferenser för ungdomsledare
och tränare. Fysiska styrelsemöten möjliggörs också vilket bedöms som viktigt för att driva förbundet
framåt.

Marknad och sponsring

Generalsekreteraren har under året haft ansvaret för dessa frågor då det visat sig vara en både svår och
tung post för en ideell ledare, men framförallt utsatt post, där man riskerar att ”hängas ut” offentligt
om resultaten uteblir.
Det av SISU initierade samarbetet fortsatte under 2012 men i praktiken har inte många steg tagits.
Visionen Bågskytte för Alla, Överallt, Alltid har dock gett oss en annan blick över vad som måste
göras för att också ge oss möjligheter till sponsring.
Bågskyttesporten måste bli mer tillgänglig och känd, en artikel i DN/SvD eller TV1 ger inte så mycket
när vi saknas i större delen av de svenska kommunerna. Flera av de orter där vi finns klarar man inte
av att ta emot fler eller är inte intresserade av att växa helt enkelt.
En lokal artikel på en ort där vi finns, och kan ta emot nytillkomna, är däremot oerhört värdefull. De
mest framgångrika orterna ser till att bågskytte finns i lokala medier ofta, framförallt genom
gratistidningarna som gärna tar emot färdigskrivet med bra bilder. Ett SM-brons i DR60 eller EM guld
i 3D är då viktigare än ett OS-guld just på den ort där det finns bågskyttar och det skrivs i
lokaltidningen.
För att växa i kännedom, och sponsorvärde, måste vi växa där riksmedia har sin främsta spridning,
storstäderna, det begränsas av för få föreningar med för små möjligheter till utökning. Vi kanske
behöver 200 nya föreningar med dagens ”föreningsstorleksnivå” bara i Stockholm.
Personlig sponsring är betydligt enklare då skytten kan göra ett upplägg för sin sponsor som även
denne tjänar på, vilket faktiskt är villkoret för att sponsring skall vara avdragsgillt för företaget.
Cenneth Åhlund
Ansvarig för Idrottslyft, Marknad och Sponsring

