
 

Carnaby Sparrow Lad 

 

En connemaraponny till 

beridet bågskytte, 

självklart! 

I Roslagen finns 

Carnaby Sparrow Lad, 

eller ”Kråkan” som han 

kallas till vardags. Han 

är e: Carnaby Patrick 

Hooligan u: Ashfield 

Flash Sparrow, han 

föddes 2005 på 

Sveriges västkust. När 

han var två år kom han 

till sin nuvarande ägare 

Caroline Aronsson. 

I februari 2015 fick 

Caroline ett infall att 

prova på beridet 

bågskytte. Det slutade som med andra saker man tycker är lite roligt, det blev fler träningar och sedan en önskan 

att kunna göra det med sin egen häst. Snart var det träning med Kråkan som gällde. 

I augusti 2016 deltog Kråkan i sin första tävling i beridet bågskytte. Det blev på hög nivå direkt, en start i en lag 

Grand Prix! Det var dock inte ägaren som tävlade. Kråkan hyrdes ut till en tysk som gillar snabba hästar. Kråkan 

utförde sitt uppdrag prickfritt, trots ny ryttare och ny bana. 

Våren 2017 vågade ägaren själv ställa upp i en tävling. Kråkan snittar på 9 sek på 100 m så Caroline hade som 

mål att hinna skjuta två pilar på ett löp. Målet uppnåddes och mer träning blev det. 

Hösten 2018 bar Kråkan två finländare i ännu en lag Grand Prix, även de var nöjda med honom. 

I år har Kråkan deltagit med ryttare på SM i beridet bågskytte, en junior och en senior. Den ena ryttaren red hem 

ett brons i polsk jaktbana på Kråkan i sin kategori. Och ryttarna var nöjda med hans insats. 

Beridet bågskytte är en gammal krigskonst i ny kostym i form av tävling med olika grenar. Grenarna skiljer sej 

genom banans sträckning och längd, antal mål och hur många pilar man får skjuta mot målen. 

Tävlingsarrangören bestämmer 

hur många och vilka grenar som 

är med på varje tävling. I 

Sverige är ungersk, koreansk och 

polsk jaktbana i dagsläget de 

vanligaste. Mer information om 

sporten finns på hemsidan för 

Sveriges Beridna Bågskyttar. 

Till skillnad från de flesta 

hästsporter sorterar beridet 

bågskytte under Svenska 

Bågskytteförbundet. 
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