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Välkomna att delta i årets Skjut och njut som går av stapeln 6-8/5 

 
Den här träffen är till för er som vill skjuta med traditionella långbågar och lämna 2000 talets brus 
bakom sig för en stund 
 
Nu är det dags för vilket år i raden det nu är av Skjut och njut. 
Vi hoppas på fint väder eftersom vi kommer att kampera ute i våra medtagna Paviljonger. 
Det kommer även att finnas ett större arme tält att dela plats i för den som vill.  
För att med säkerhet veta att man får plats i detta kan man höra av sig till mig. 
Annars kan ju den vågade alltid kampera under bar himmel. 
Maten och drycken tar vi med oss själva och enebusken får figurera toadörr. 
Vi tänker på allemansrätten. 
 
Vad vill vi göra?  Precis vad vi själva vill! Sitt och tälj på din nya 
långbåge, fixa dina pilar eller varför inte bara sitta och njuta av den underbara atmosfären.  
Det kommer att finnas lite olika och spännande mål att öva sin pricksäkerhet på. 
För andra året kommer en tävling att erbjudas den som vill tampas med andra bågskyttar. Priset är ett 
vandringspris som kommer att delas ut för andra året i rad (den svarta pilen, Jaaa det är Tolkien 
inspirerat.) Förra årets vinnare var en herre vid namn Håkan. 
 
Sen får vi se om det blir någon form av boffer aktivitet för den som känner sig manad.  
(Bofferpilar är mjukt vadderade i framändan och skjutes med stor glädje på andra deltagare som vill 
ikläda sig rollen som bofferpilsstoppare) 
Sen är det ju förstås legenden om den gnidne och skräckinjagade godsherren som sägs ha grävt ner 
en skatt i dessa skogstrakter. 
En gång om året så visar sig skatten under en kort stund och vaktad av vålnaden av godsherren i 
Botarp. Även kallad "Botarpadräparn".  
Vi får hoppas att skatten dyker upp men man kan inte så noga veta. 
  
Vi beväpnar oss med Bofferpilar för man vet ju inte vad man kan stöta på ute i dessa skogsområden. 
Skatten om nu någon hittar den och kan överlista vålnaden ska ta sig tillbaka till baslägret. 
Först där kan man pusta ut. För om man har funnit och överlistat vålnaden så är man fortfarande ett 
villebråd för alla de andra deltagarna. Det finns ju bara en skatt och vem vill dela med sig? 
   
Vägbeskrivning till Skjut och njut. 
Från Huskvarna åk norr ut på E4. Sväng höger mot Skärstad/Brunsttorp. Åk sedan mot Kaksholmen. 
Kör ca 4km sväng höger mot Botarp. Man ser sedan gult hus på kullen. Åk sen mellan det gula huset 
och den röda ladan. Kör sedan ca 1km. Kör förbi en röd lada till sen höger in vid en liten damm.  
Här ifrån blir det en kort vandring på ett par hundra meter upp till Engelska parken. 
Om ni är osäkra på vägbeskrivningen tveka inte att ringa.  
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