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Julavslutning 
i Botkyrka  
Genom vårt arbete inom Idrottslyftet har jag kommit i kontakt med Arne Borg i Tullinge. Han är en av 

alla de eldsjälar som skyttesporten inte klarar sig utan, han fick faktiskt pris från Svenska Spel som 

2007 års eldsjäl. Jag vet själv hur sliten man kan bli av att stå och instruera ungdomar i en skralt 

tilltagen föreningslokal några kvällar i veckan. När Arne berättade att han tillbringar hela 25 timmar i 

skjuthallen varje vecka och därtill sköter administrationen för Botkyrka ungdomsskytteförening så 

bestämde jag mig för att göra ett besök. 

text och foto: Håkan Hemäng  

 

När jag denna gråa onsdagskväll veckan innan jul svänger in på parkeringsplatsen vid Botkyrkas 

föreningslokal så syns ingen aktivitet i byggnaden. Julefriden verkar redan ha lagt sig över allt 

idrottsengagemang i denna del av Stockholm. Väl innan för dörrarna är det dock bara att följa pilarna mot 

skytte och det är inte förrän jag öppnar dörren in till den lilla skjuthallen som jag får svar – jag har kommit 

rätt. Innanför dörren är det så gemytligt som det bara kan bli på en julavslutning. Förutom sju skyttar så har en 

handfull föräldrar trängt ihop sig bakom skyttarna. Lars Grenius håller i kvällens aktivitet i form av en tävling. 

Efter en skjutomgång mot fallmål så börjar det avgörande momentet med ett skott i taget där sämsta skottet 

direkt resulterade i att en av skyttarna fick stiga åt sidan.  

 

Även om föreningen genom Krister Nilsson har vunnit flera SM så är bredden en viktig del av dess 

verksamhet. Rekryteringen sker från skolan och årligen tar man emot över 300 ungdomar som kommer till 

lokalen för att prova luftgevärsskytte. Föreningen har alltså ett utbrett samarbete med hela åtta skolor. Man 

samarbetar även med en skola för ungdomar som har funktionshinder som från grannkommunen reser till 

Botkyrkas skyttelokaler.  

 

Ungdomsskytteföreningen bildades på 60-talet medan huvudföreningen bildades 1902. De har idag 81 

medlemmar sammanlagt. Skyttelokalen nyttjas flitigt och ett sjuttiotal ungdomar besöker lokalen varje vecka 

för att skjuta luftgevär. En kväll i veckan har IFK Tumba lokalen då deras orienteringsskyttar övar skytte med 

viss hjälp från skytteföreningen. Man lånar även ut lokalen till olika företag som på kvällstid arrangerar 

fritidsaktiviteter i form av skytte för sina anställda.  

 

Föreningen siktar nu på att få in fler tjejer till skyttet. Vid mitt besök var Sandra Ahlén ensam tjej men när det 

gällde själva tävlingen så gick Sandra segrande ur striden. Sandra har länge hållit på med gymnastik men har 

nu lagt det åt sidan för att satsa på en ny idrott - skytte. Jag tror säkert att fler tjejer kommer att hitta till denna 

trevliga förening och då för att ge Sandra en ren damjuniormatch! 

HEM AKTUELLT WEBBTIDNING DEBATT VÅGA FRÅGA KONTAKT/INFO  

Ågrenshuset Produktion, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa. 
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