
Albin Hägglund, en tidigare elev svarar på frågor om hur han upplever sin tid på Bågskytte 

NIU. På  Alléskolan i Hallsberg 

 

Varför sökte du till NIU? 

jag sökte till NIU bågskytte i Hallsberg för att jag ville ta mitt skytte till nästa nivå och utvecklas 

både som skytt och som person. 

 

 Blev det som du trodde? 

-Över all förväntan! Trevligt bemötande, kunniga lärare och tränare samt en väldigt trevlig skola. 

 

 Hur var din utveckling som skytt på Bågskytte NIU? 

-Utvecklades väldigt mycket eftersom att jag fick möjligheten att både träna bågskytte och 

styrketräning oftare. Fick även lära mig mer om skjutteknik och mentalt tänk samt hur man tränar 

på ett skadeförebyggande sätt. 

 

 Hur var din utveckling som människa under tiden på NIU? 

-Fick lära mig att ta ansvar och ta hand om mig själv på ett sätt man inte har behövt innan. Blev 

också lite klokare av skolan! 

 

 Hur trivdes du med att träna ihop med övriga i Järnvägens BF? 

-Järnvägens BF välkomnade en med öppna armar och blev som en extra familj för mig. Oavsett vad 

man hade problem med eller behövde hjälp med så fanns det alltid någon där för en. Många kunniga 

skyttar och tränare som tillsammans lyfte NIU bågskytte över mina egna förväntningar 

 

  Hur tycker du att det var att gå på Alléskolan i Hallsberg? 

-Alléskolan hade kunniga lärare och deras mål var att alla skulle lyckas och att dom fanns där för att 

hjälpa en på vägen vilket också fick mig engagerad som elev. God skolmat, rena lokaler samt ett 

lugnt klimat fick en att känna sig säker där. 

 

 Hur upplever du elevboendet? 

-Boendet var väldigt bra. Man blev en liten familj som hade roligt tillsammans hela dagarna. Hade 

man haft en tuff dag så var boendet ofta ens räddning. 

 

Hur upplever du Hallsberg som ort? 

-Hallsberg var väldigt bra eftersom att det var väldigt nära till allt och behövde du nått speciellt så 

fanns buss och tåg lättillgängligt.  

 

 



 Varför valde du att bosätta dig i Hallsberg efter NIU?’ 

-Jag valde att flytta tillbaka till Hallsberg igen pågrund av att järnvägens BF hade blivit som en 

familj för mig. Jag hade allt jag behövde här i form av vänner, träningslokal och jobb så det fanns 

ingen anledning till att inte flytta tillbaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albin Hägglund, Ekonomi 2018/20 


