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Swedish Open 2016
på Lilla Brattön, 5-7 maj

Möt våren,  och skyttar  f rån andra länder, i  natursköna Bo-
hus län på t rev l iga utmanande fä l tbanor i  skärgårdsmi l jö .

Swedish open med 
Fält-SM
För åttonde gången arrang-
erar  Angereds Bågskyttar  en 
3-dagars fä l tskyttetäv l ing på 
en av västkustens vackraste 
öar.  Täv l ingen lockar,  förutom 
skyttar  f rån he la Sver ige,  även 
skyttar  f rån många Europeiska 
länder som kommer  för  att  få 
uppleva fä l tskytte på utma-
nande banor.

Tävlingsform
Tävl ingen pågår under t re 
dagar.  Dag 1 skjuts 24 mål 
omärkt .  Dag 2 skjuts 24 mål 
märkt .  Dag tre skjuts en e l imi-
ner ingsomgång med 12 märkta 
mål  fö l j t  av semif ina ler  och 
medal j f ina ler  med vardera fyra 
märkta mål .
Fä l t-SM avgörs på täv l ingarna 
dag 1 och 2.

Boende
På ön f inns det  ett  30-ta l  mo-
derna stugor.  Dessa stugor har 
sex sängplatser,  toa lett  och 
dusch samt ett  pentry.  Det 
f inns även ett  30-ta l  omoderna 
stugor med fyra e l ler  två säng-
p latser.  Anta let  p latser  i  s tu-
gorna är  begränsat  så en de l 
skyttar  kanske måste bo på an-
dra p latser,  på fast landet f inns 
både camping och hote l l  i  när-
heten.

Transporter m.m.
Om du kommer med b i l  så f inns 
parker ing på A lmön och sedan 
sker t ransport  med båt t i l l  L i l la 
Brattön. 
En kvä l l  arrangeras en räk-
af ton där du kan njuta av väst-
kustens läckerheter.
På kvä l larna kan du njuta av 
sa l ta bad ef ter  ett  besök i  den 
vedeldade bastun som f inns på 
ön.

För detal jerad information om tävl ingen, anmälan, avgif-
ter etc, besök vår hemsida:
www.bratton.se 
el ler:  www.angeredsbagskyttar.se



Bilder från tävlingen 2015.

Photos from the competition 
2015.



Swedish Open Field archery 
Lilla Brattön, May 5-7, 2016

Take the opportuni ty to meet the spr ing,  and archers from 
other countr ies,  in the scenic  Bohus län on n ice chal lenging 
f ie ld courses in the arch ipe lago of  the Swedish west  coast .

Swedish open 2016 
For the e ighth t ime we wi l l  ar-
range a 3-day F ie ld archery 
compet i t ion at  one of  the west 
coast ’s  most beaut i fu l  i s lands. 
The contest  att racts ,  bes ides 
archers from a l l  over Sweden, 
a lso archers from a l l  over Eu-
rope who come to ga in expe-
r ience in F ie ld archery on chal -
lenging courses.

Competit ion form
The contest  runs for  three days. 
Day 1: 24 goals  unmarked.  Day 
2: 24 goals  marked.  Day three 
is  an e l iminat ion round of  12 
marked targets,  fo l lowed by 
semi- f ina ls  and medal  f ina ls , 
each wi th four marked targets. 

Accomodation
On the is land,  there are about 
30 modern cabins.  These ca-
b ins have s ix  beds,  to i let ,  sho-
wer and a pentry.  There are 
a lso around 30 s impler  cabins 
wi th four or  two beds.  The 
number of  beds in the cabins is 
l imi ted so some ath letes may 
need to stay in other p laces on 
the main land,  there are both 
camping and hote ls  nearby.

Transportation etc.
I f  you arr ive by car,  there is 
park ing at  A lmon and then a l l 
v is i tors and compet i tors are 
carr ied by boat to the L i t t le 
Bratton. 
One evening we organize a 
seafood d inner where you can 
enjoy the West Coast  de l ights .
In the evenings we recommend 
you to t ry the sauna wi th a re-
fresh ing bath in the sea af ter-
wards.

For ful l  and detai led information, registrat ion, costs etc, 
v is i t  our websites:
www.bratton.se 
or:  www.angeredsbagskyttar.se


