Det var här det började…

Igelboda Bågskyttar 50 år
av Jan Ruthblad
Den mest populära formen av Bågskyttetävlingarna i Sverige är utan
tvekan jaktronden. Vi som ser Jakt-SM som en av årets viktigaste
bågskytte- händelser, har Igelboda Bågskyttar att tacka för mycket.
Pionjärerna för tävlingsformen fanns nämligen i klubben.
Klubbens förste ordförande Leo Comstedt, utvecklade på 40-talet
tillsammans med bl.a. Gert Spickert - legendarisk bågkonstruktör från
Stockholm - olika jaktronder som föregick den svenska jaktronden.
Några av dem som var med från början fanns med vid jubileet, det
svenska bågskyttets grand old lady, Sigrid Johansson var där, liksom
Janne Sjöström, mannen med den magiska pennan, som gjorde
klubbens vackra märke och som så sent som för något år sedan
skapade SBF's nya logotype. Klubbens mesta svenska mästare Björn
Bengtsson var på plats med sin fru Jane. Andra bågskyttar från förr som
var på plats var Lars Magnus Carlén, Erik Frank, Lars och Mary Lundh,
Marianne Lagerholm, Bo Heckscher, Bengt Svensk och Lasse Alm. Var
och en duktiga tävlingsbågskyttar när det begav sig. En dag med många
trevliga återseenden och vådliga skrönor som inte blivit sämre sen sist.
Någon brist på goda förebilder har klubben inte och tillväxten är god. Här
finns många mästarämnen, lägg gärna följande namn på minnet: Fredrik
Lindström, Örjan Elb och Kjell Ölund. Traditionen att göra bågskyttet
roligt förs vidare av den nuvarande klubbledningen, goda arrangörer som
också satsar hårt på tävlingsbågskyttet.
Att tänka nytt har alltid varit viktigt för medlemmar i Igelboda Bågskyttar.
Följaktligen bjöd man alla jubileumsdeltagare att prova på 3-D-bågskytte.
12 mål, trevligt, inte alltför svårt. Svårskjutna var däremot de extramål
som Reijo Polsa och Lasse Lund avslutade rundan med. Reijo Polsas
nya pilbåge - Polsatorn - byggd på ett komplicerat cykel koncept var
mycket intressant och tänkvärd och gav en föraning om vad som väntar
runt om hörnet. De som ville skjuta mera kunde också ta ett varv på
klubbens natursköna jakt och fältbanor, uppskattat.
Bland de som uppvaktade fanns bl.a. välskötta Stockholmsklubben BK
Uven som överlämnade ett elegant konstverk föreställande en Uv - vad
annars. Generöst, opretentiöst arrangerat. Bågskyttet i centrum. Gott att
äta, trevligt att träffas, fint väder - sommaren kom till Saltsjöbaden den
31 maj, jubileumsdagen, vad kunde man mer begära. Svenska
Bågskytteförbundet gratulerar till ett fint jubileumsarrangemang.

Blnad de som gästade Igelboda Bågskyttar på deras 50-årsfest märktes
fr.v. Björn Bengtsson, Sigrid Johansson, Jane Bengtsson och Len Blomgren.

BK Uven uppvaktade med tavla av en – Uv – vad annars.

Janne Sjöström var en av de som var med
Från början för 50 åt sedan.

Det gjorde vi bra. Lars Lundh och
Reijo Polsa i Igelboda BK tar ett glas
Pomac när allt var över.

Reijo Polsas nya pilbåge ”Polsatorn”
Foto: Lars Lundh och LS Gustavsson.

