
Tack till hjälpsam fotograf
Jag hade med mig kameran, men jag hade slut på 
batteri. Bilderna från tävlingen fick jag av en del-
tagare som gick med vår patrull och fotograferade.
Dessvärre har jag tappat bort hans namn och 
adress, men om han ser detta vill jag framföra mitt 
stora tack för bilderna.

Tack Bjäre Bågskyttesällskap & Skånska Pilbågegil-
let för en mycket trevlig tävlig.
Nästa år kommer vi fler från Västgöta Bågjägare, 
och jag kommer att deltaga båda dagarna. 

Kenth Hansson

Stora Skånska 3D-Jakten

Jag deltog för första gången i denna tävling, en 
av landets största 3D-tävling endast för trad-
bågar. Tävlingen äger rum varje år på Snoge-
holm mellan Ystad och Sjöbo i södra Skåne. 

Fredrik och Peter från Västgöta Bågjägare, har del-
tagit i flera av dessa tävlingar med stor framgång. 
Därför blev jag nyfiken på denna tävling. Eftersom 
jag ändå skulle hälsa på min dotter Elin som nu 
mera bor i Skåne, så tänkte jag delta en dag av de 
två tävligsdagarna, bara för att se och lära. 

Hela 84 mål
Jag är tämligen ny-
börjare vad beträf-
far tradbågskytte, 
men  trots det så var        
tävlingen otroligt 
rolig. 
Man sköt sammanlagt 
84 mål under 2 dagar, 
42 mål varje dag, de 
flesta målen var inom 
rimligt håll, utom ett 
som var på över hun-
dra meter.

Poängräkningen var 
också bra, man fick 
även poäng utanför 
träffområdet och det 
var ju kul för mig som 
ännu inte blivit så bra 
på tradbågskytte. 
Jag slapp att komma i 
mål med minus i prot-
tokollet. 

Över hundra deltagare
Det var över hundra deltagare, man kom som regel 
på fredagen, övernattningen hade man med sig 
själv, all i från flådiga husbilar till en hängmatta 
mellan två träd och en presenning över som skydd 
mot regn. 

Entusiasmen var otroligt stor. Inför tävlingsstarten 
blev inskjutning. Där deltog gammal som ung. 
Och efter tävligsrundans 42 mål (och då var jag 
trött) fortsatte man på inskjutningsbanan, för man 
tycker ju att bågskytte är så kul.


