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Verksamhetsberättelse för Bågskytteklubben Gripen 2022 

 
Ordförande   Bo Dahlström 
Ledamot/Vice Ordförande Anders Björk 
Ledamot/Kassör  Ulf Holmberg 
Ledamot/Sekreterare  Maria Andersson 
Ledamot   Mats Friberg 
    Liselotte Andersson 
    Mikael Ekholm 
Styrelsesuppleanter  Acke Sandved 
     Peter Strinnö 
    Maria Silwer 
    Sara Strandqvist 
Ungdomsrepresentant  Sara Strandqvist 
Revisor   Hans Lindvall 
Revisorsuppleant  Mats Norin 
Materialförvaltare  Lennart Andersson 
    Thomas Möller 
IT-Ansvarig   Mats Norin 
Valberedningen  Pär Olsson, sammankallande 
    Christian Velasquez 
 
Klubben som ägnar sig åt bågskytte har under det gångna året haft 12 styrelsemöten och 
2 klubbmöte. Klubben har under 2022 bestått av totalt 113 medlemmar varav 8 hedersmedlemmar, 
6 träningsmedlemmar och 8 stödmedlemmar. 
 
Året har varit mycket positivt för föreningen då flera delar av verksamheten kunnat åretupptas efter 
pandemin vilket resulterat i starkare gemenskap och många nya medlemmar.  
 
Bland de genomförda föreningsaktiviteterna fanns materialkurs och instruktörskurs. 
Trivselarrangemang kunde äntligen arrangeras vilket resulterade i en medlemskväll i julas och 
såklart en stor fest under sommaren med god mat och lekar då det firades att föreningen bildades för 
70 år sen.  
 
Ungdomsverksamheten har vuxit och vi har sett stort engagemang bland föreningens yngsta 
medlemmar på träningarna och även gällande tävlandet. I slutet av året kom dessutom Lilla 
sportspegeln och gjorde ett reportage som kommer sändas i början av 2023 vilket vi ser fram emot. 
 
Under året har arbetet med att introducera nya människor till sporten kommit igång igen. Prova 
på/nybörjarträningen kunde återupptas och var sedan fullbokad året ut. En nyhet var 
Bågskytteskolan som hölls under hösten och visade sig vara ett lyckat koncept då det resulterade i 
flera glada nya medlemmar. Gruppeventen fortsatte som vanligt och 63 tillfällen genomfördes 
under året. 
 
Klubben stod värd för fyra tävlingar under året: först DM följt av Sundspilen och klubbmästerskap 
som gjorde välkomna återkomster och till slut ungdomstävlingen Lilla Sundspilen.  
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Följande pallplaceringar tog våra medlemmar på olika mästerskap under 2022. 

Skånska mästerskap 
 
DM tavla inomhus 15 mars 
Barebow elit herrar  Anders Björk  silver 
Barebow master herrar Niels Sejbjerg  silver 
Recurve elit herrar  Peter Strinnö  brons 
Compound elit herrar  Linus Olsson  guld 
Instinktiv elit herrar  Christian Velasquez guld 
 
DM tavla utomhus 27 augusti 
Recurve master herrar  Peter Strinnö  guld  
Recurve master herrar  Mikael Ekholm silver 
Recurve master herrar  Gerorge Olsson brons 
Compound elit herrar  Linus Olsson  silver 
 
DM 3D 31 juli 
Compound elit herrar  Jesper Fredriksson guld  
 
DM fält 30 juli 
Recurve elit herrar  Jan Strinnö  brons  
Compound elit herrar  Jesper Fredriksson guld  
Compound elit herrar  Mats Friberg  brons 
 
Svenska mästerskap 
 
Senior SM tavla inomhus 19-20 mars 
Recurve master herrar  Peter Strinnö  silver 
Recurve veteran herrar Mikael Ekholm silver 
 
Senior SM tavla utomhus 2-3 juli 
Compund master herrar Mats Friberg  guld 
Recurve master herrar  Peter Strinnö  guld 
Recurve veteran herrar Mikael Ekholm guld 
Mixed-lag Compound  Linus Olsson och Julia Larsson guld 
 
 
BK Gripen vill tacka för året som gått och de som hjälpt till med att upprätthålla 
verksamheten. Nu ser vi fram emot fortsatt positiv utveckling under 2023.

 


