
Välkommen till 

Ginkalundaträffen 

 
             Bild från Cloutskytte i Ginkalunda/Mark 

För första gången anordnar vi, Marks Historiska Långbågesällskap(MHLS) ett 

sommarläger fredagen den 19 augusti till söndagen den 21 augusti.  

Sedan två år har våra medlemmar arbetat med att bygga en jättefin jaktstig som  

tar 3 – 4 timmar att gå, är ca 5 km lång och har ca 30 mål.  

 
Förra sommaren stod vi(MHLS) arrangör för en bågskyttedag i samband med ett Vänortsbesök. Vi tog hand 

om 50 ungdomar och ledare från Polen, Tyskland, Spanien och Marks kommun. Förmiddagen användes för 

att lära alla Vänortsgäster så mycket som det går på en lektion I bågskytte, för att sedan efter lunch skicka 

ut dem på jaktstigen. De delades i grupper om 6 plus var sin stigfinnare och rådgivare från MHLS. 

Jättelyckat resultat (Du kan se hur trevligt vi hade. Filmare: Göran Landström). Enligt kommunen var det 

här den mest uppskattade verksamheten under hela den vecka som Vänortsbesöket pågick. Vi tillåter oss 

att skryta en del över det här besöket för vi tycker att vi gjort det jättebra och vår jaktstig är riktigt häftig 

om vi får säga det själva! 

 

Med nämnda event, samt att vi två somrar i rad (2009 och 2010) genomfört arrangerade jaktstigs-tävlingar 

vid sammantaget ca 20 tillfällen, känner vi oss mogna och hugade att bjuda in långbågs-vänner till ett större 

och längre bågskytteevent – Ginkalundaträffen! 

Vår förhoppning är att kunna bidra till mycken trevnad med bågen i hand och att vi får chansen att knyta 

många nya kontakter och så vill vi även stärka vår förening ekonomiskt genom att ta ut en blygsam 

eventavgift.   

Under lägret finns möjlighet att delta i Jaktstigstävling och ”bågskyttegolf”! Du kan vinna både fina priser 

och ära! När du inte tävlar kan du själv gå jaktstigen precis så många gånger du vill eller ägna dig åt 

Cloutskytte. Du kan ta med dig eget hantverk att sitta och pula med. Lägret med två stora tält med ca 20 

platser eller plats där du kan slå upp eget tält, kommer att ligga ca 50 -100m från en liten badsjö där du 

även kommer att ha tillgång till bastu före doppet, så ta med badkläder. Torrtoa och Baja-Maja är det ordnat 

http://www.youtube.com/watch?v=nNJNDxbeZuU


med. Om du vill ha det lite extra lyxigt så serverar vi frukostmat, fika, grillat till en billig penning. Om inte så 

tar du med egen mat. Grillplats är färdigställd. 

Incheckning sker under fredagen mellan kl 14.00 och 19.00.  

Välkomstträff med information Kl19.30  

Avlutning söndag kl. 16.00 

 
                                  Bild från Jaktstig i Ginkalunda/Mark 

Lite regler för deltagarna: 

Eftersom vi kommer att skjuta båge hela helgen och för att vi hoppas på deltagare i alla åldrar, även juniorer, 

så råder alkoholförbud under hela lägret. Vill du dricka en lättöl eller folköl till maten går det bra. 

Tillåtna bågar och pilar: 

Vi godkänner såväl Långbågar(flatbåge och D-båge). Vi godkänner såväl träbåge som glasfiberförstärkt 

träbåge och även Ryttarbåge med glasfiberlemmar. Pilhylla ok. Inga sikten. 

Alla med rena träbågar (enkelträ eller trälaminat) tävlar i en klass ”Träbåge”. Seniorer och juniorer. Träpilar 

med naturfjäder, fältspets eller liknande(ej skärande) spetsar. Ej plastnock. Inga sikten. 

Alla bågar med moderna material som t ex Glasfiberförstärkt trä, ren glasfiber, kolfiber, stål, tävlar i en klass 

”Modern” för alla andra bågar. Seniorer och juniorer. Tillåtna pilar: träpil med naturfjäder, fältspets eller 

liknande(ej skärande). Plastnock ok. 

Poäng Jakstig 

Poängsättning på Jaktstigsmål är våra egna och lyder som följer: Träff på tavla 1p, träff i djur 2 p, träff i 

markerat område(hjärta/lunga) 3p. Inga sikten. 

Använd inte en för stark båge till jaktstigen, så skjuter du inte pilen rätt igenom målet. Pil som träffar målet 

men går rätt igenom är omöjlig att bedöma träffhål så du får bara 1 poäng för tavelträff oavsett var i tavlan 

som pilen gick igenom.  

 



 
              Bild från Jaktstig i Ginkalunda/Mark 

 

 

Deltagaravgiften för hela helgen är seniorer 200kr, juniorer 150kr (medlemmar halva priset) 

Du som inte är medlem –  

Bli stödmedlem för 200kr och du betalar halva priset för Ginkalundaträffen! 

Du kan boka dig för mat under helgen. 300kr för följande måltider: fredag em-fika, kvällsmål 

lördag   frukost, lunch/middag, kvällsmål    söndag  frukost, lunch/middag, förstärkt em-fika. 

 
                 Vi har lånat bilden från ”Skjut och Njut”, HUSKVARNA 

VIKTIGT ATT VI FÅR IN DIN ANMÄLAN SÅ SNART SOM MÖJLIGT FÖR ATT VISKA KUNNA PLANERA OCH FÖRBEREDA ! 

SENASTE DAG FÖR ANMÄLAN ÄR FREDAGEN DEN 5 AUGUSTI. DELTAGARAVGIFT OCH BETALNING FÖR MAT UNDER 

LÄGRET, VILL VI ATT DU BETALAR TILL VÅRT BANKGIRO 689-9447. ÄVEN DET SENAST DEN 5 AUGUSTI 

För mer information ring och prata med Janne Blom/ordf.   0727-34 62 34 
eller mejla Janne på info@ladulaas.com


