
Samuel Lovén, 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 hade vid tiden till ansökning skjutit bågskytte i ca 10 år med en del framgångar inom SM m.m 

och var då i en svacka som jag inte klarade att ta mig ur själv, sen kom frågan upp när det var 

dags att söka gymnasium och då blev det en självklarhet att jag skulle vidareutveckla mig inom 

sporten. 

 

Blev det som du trodde? 

Det blev succé, jag hade inte så höga förhoppningar på mig själv just då pga mitt skytte var så illa 

men när jag fick börja att träna under Anders och Emils coachning och vägledning så märkte jag 

ganska snart att om jag lyssnar och är beredd att testa allt dem säger så skulle mitt skytte och 

motivationen komma tillbaka, och det gjorde det verkligen! 

 

Hur var din utveckling som skytt på Bågskytte NIU? 

Jag började med en djup svacka och GS(guldskräck), låga poäng, dåligt självförtroende och 

bristande motivation. Men med NIU i ryggen fick jag en nytändning, poängen steg,självförtroendet 

var tillbaka och glädjen i att skjuta var på topp, med den tränar ledning och mentaliteten som var i 

min nya klubb gjorde att jag ville lära mig och vågade testa på nya saker som ledde till nya 

framgångar och ett mycket stadigare skytte som går att lita på. 

 

Hur var din utveckling som människa under tiden på NIU? 

Jag växte otroligt mycket, jag flyttade 10 mil hemifrån men känslan var att jag hade flyttat hem och 

inte hemifrån, man behövde aldrig vara orolig över att mamma och pappa var långt bort för man 

hade alltid 10 mammor och pappor nere på klubben som kunde hjälpa till om det var något, man 

fick lära sig att ta ansvar över sig själv och att lösa problem osv i vardagen själv, självklart på en 

tonårs nivå dock;)  

 

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

Som sagt så kändes det som att flytta hem och inte hemifrån, det var tack vare alla som rörde sig 

runt klubben, det är en mentalitet och sammanhållning inom Järnvägens BF som är svårslagen, 

alla trevliga gubbar, tanter, ungdomar och föräldrar inom klubben gjorde det väldigt lätt att åka ner 

för att träna, vill man inte skjuta så kunde man alltid åka ner för att snacka skit och bara umgås. 

Sedan att alla tränar tillsammans byggde sammanhållning och glädje då man kunde lära av 

varandra och glädjas tillsammans oavsett ålder   

 

 

 

 



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

Jag tyckte det var en kanon skola, att komma ifrån en liten by och sedan gå på en skola som var 

dubbelt så stor som byn man bodde var lite annorlunda. Lärarna var väldigt bra jämfört med 

tidigare skolor jag gått på, maten var fullt godkänd och eleverna var väldigt välkomnande och 

snälla. Det märktes om man var lite framåt så var det inte alls svårt att komma in i gruppen och 

hitta kompisar såväl på skolan som utanför. 

 

Hur upplever du elevboendet? 

Boendet var helt okej, kanske lite utdaterat med tanke på vad man betalade om man ska klaga på 

nåt, annars gjorde dem man bodde med hela tillvaron, vi satt ofta och spela dator eller hittade på 

roliga saker ihop. Sedan gjorde boendets placering allt mycket lättare, gångavstånd till 

mataffärerna,tåget,bussen och skolan. inget låg längre än 5 minuter gångavstånd bort. Det var 

även kul att alla elever bodde i samma hus så det var aldrig långt bort om man ville ha sällskap 

eller hitta på nåt annat kul. 

 

Hur upplever du Hallsberg som ort? 

Hallsberg är väl som alla andra småorter, helt dött på kvällar osv men perfekt läge för att ta sig vart 

som helst i landet. Tågstationen som gjorde att örebro låg 15min bort. När man fick bil så var det 

enkelt att ta sig vart man ville då det ligger ganska centralt i länet och bland alla vänner. Sen har vi 

ju fina parker och motionsspår att nyttja och allt annat finns med när till hands såsom gym, affärer, 

badhus och annat bra att ha i en stad  

 

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

För att jag har mitt hem här, 80% av min tid går till bågskyttet som tränare,skytt och klubbmedlem 

och det kommer jag nog aldrig att lämna, det är egentligen bara bågskyttet som fick mig att komma 

tillbaka då vänner kan man alltid hitta var man än befinner sig men en så bra bågskytteklubb med 

så bra människor i är desto svårare att hitta. Och nu har jag bott här i 5år och jag ångrar inte en 

sekund av det, jag har tjej, köpt lägenhet,bil och en för jäkla fin klubb så det dröjer nog länge innan 

jag hittar något bättre än detta 
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