
ALAFORS. Få vet vem 
Erik Szanto är.

Ändå är han svensk 
mästare flera gånger 
om.

Att dominera i arm-
borstskytte skapar 
inga stora rubriker – i 
lördags tog Szanto från 
Hålanda sitt sjunde SM-
guld.

Armborst tillhör Sveri-
ges minsta sporter. När in-
omhus-SM avgjordes i Ale-
bygdens boulehall i Alafors 
deltog 18 personer – i prin-
cip alla landets utövare. Det 
blev också som väntat en fa-
voritseger, Erik Szanto från 
Hålanda försvarade guldet, 
men fick sällskap av en annan 
Alebo på prispallen.

Leif Gardtman, Skepp-
landa, knep bronspengen. En 
stor framgång för en skytt som 
nyligen börjat. Mer rutinerad 
är den svenske mästaren, Erik 
Szanto. Förutom guldpoka-
len tog han också med sig två 
vandringspriser hem.

– Ja, det var roligt att vinna 
på hemmaplan. Det var nog 
mitt sjunde SM-guld på 15 år, 
konstaterar Erik Szanto.

I armborst tävlar man i tre 
olika klasser, Field, Medeltid 
(äldre vapen) och Sporting.

Inomhus är avståndet till 
tavlan 18 meter. Utomhus 

tävlar man från tre olika av-
stånd. Som längst är det från 
65 meter.

– Mitt favoritavstånd är 
50 meter, därför kommer 
det passa mig bra att vi ska 
börja skjuta från 45, 55 och 
65 meter, avslöjar den svens-
ke mästaren.

Sköt 289
SM-tävlingarna i Alafors av-
gjordes efter två ronder till 
300 (600-serie). Erik Szantos 
personbästa är 294. I lördags 
sköt han som bäst 289.

– Det är inte alltid man 
vinner på det, men idag räckte 
det.

Armborstskyttarna i Ale, 
de är faktiskt tre till antalet. 
Förutom Erik Szanto och  

Leif Gardtman finns också 
Mårten Paulusson. Då det 
ännu saknas klubb i Ale tävlar 
de i Göteborgs Armborst- och 
bågskytteklubb. Nu tyder 
dock det mesta på att det kan 
bli skjuta av på närmare håll.

– Vi har talat med Frilufts-
främjandet om att få anläg-
ga en bana vid Himlabacken 
under sommartid. Det bety-
der att vi skulle kunna skjuta 
mot backen. Det vore perfekt, 
eftersom vi blir väldigt synli-
ga där. Den här sporten be-
höver all reklam den kan få, 
säger Erik Szanto.

Prova på
Tanken är att under som-
maren kunna arrangera lite 
prova-på-verksamhet för att 

väcka intresse.
Szantos intresse behöver 

dock inte väckas. Han är helt 
frälst och skulle helst vilja åka 
över till USA i sommar, där 
VM avgörs.

– Jag låg bra till i fjol, ledde 
efter första dagen, men fick 
sedan problem med utrust-
ningen.

Problemet är att de tävlan-

de får bekosta alla resor själva. 
Det betyder att ett deltagan-
de i VM skulle kunna kosta 
upp emot 50 000 kronor för 
två personer.

– Det blir lite väl dyrt, även 
om det är roligt. Det kanske 
blir EM i Ryssland istället. Vi 
får se, säger Erik Szanto som 
till vardags driver en Restau-
rang Chaffis i Göteborg.

I åt fyller han 50, men det 
är ingen ålder på en armborst-
skytt.

– Nej, vi har en som är 
87 fyllda och som fortfaran-
de tävlar så jag har många år 
kvar, säger Erik Szanto med 
ett guldleende.
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50 BOLLAR GRATIS på rangen.

GRATIS TIPS och olika ”clinics” av Graham Crisp.

25% RABATT PÅ ORDINARIE PRIS PÅ ALLA 
KLUBBOR I BUTIKEN.

HELA PROGRAMMET ÄR GRATIS!

Banan är öppen!Banan är öppen!
Lektioner & kurser kanLektioner & kurser kan 

bokas via hemsidanbokas via hemsidan 
www.nodingegk.sewww.nodingegk.se

eller på tel 0303-636 18.eller på tel 0303-636 18.

LÖRDAG 14 APRIL KL 10 - 13
KICKOFF

Hål 1

- Älska handboll

GLÖM INTE HANDBOLLSAVSLUTNINGEN

DEN 26/5 kl 9-15
i Älvängens Kulturhus!

/
En garanterad heldag för alla spelare

och föräldrar i Ale HF.

Lotterier, café, spännande handbollsmatcher.

Du anmäler ditt deltagande till din ledare.

Namn: Malin Franzén
Ålder/skola: 15 år, Arosenius
Spelar: h9, F92 + A-fl ickorna
UTTAGEN I STADSLAGET
Civilstånd: Singel (för närvarande)
Familj: Mamma, Pappa, 3 syskon
Bor: Skepplanda

Veckans profilVeckans profil

Murbiten • ICA Supermarket
Ale Betongborrning 

Alekuriren • M2
Nordisk Rörmärkning

Favoritseger i armborst-SM
– Erik Szanto från Hålanda försvarade guldet

Självkontroll, lugn och förmågan att skaka av sig en motgång. 
Det är de viktigaste egenskaperna i armborst.

Erik Szanto, svensk mästare i armborst, omgiven av silvermedaljören Carl Nilsson (tv) och 
bronsmedaljören Leif Gardtman. Erik är från Hålanda och Leif från Skepplanda. Ale har med 
andra ord två skarpskyttar i den yttersta Sverigeeliten.

INGEN SKYTT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


