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Regler och Inbjudan till 2013/2014 års
Allsvenska inomhus
Denna inbjudan skickas ut till alla klubbar.
Då nya regler kan möjliggöra för fler att vara med i kommande inomhussäsong
av allsvenskan.
Vilka klubbar kan anmäla lag:
Alla klubbar som har skyttar i följande tre (fyra) skjutstilar:
Compound, Recurve och Barebow, alternativt långbåge.
Alla skjuter på 40 cm tapet, 10 ringad eller trespot.
LB på 60 cm, från start

Antal grupper:
Antalet grupper som allsvenskan delas in i beror på antalet medverkande lag. I varje grupp
kommer det att placeras 4 – 6 klubbar. Ambitionen är att det skall vara så korta resor till och
från tävlingsplatserna som möjligt.

Tävlingsplatserna:
Normalt har varje klubb en hemmamatch där tävlingen arrangeras i egen hall eller på särskild
plats som respektive klubb väljer att lägga ”sin” match. Om en deltagande klubb har svårt att
hitta plats för egen hemmaomgång så kan man välja att låna lokal av annan klubb eller lägga
ett dubbelmöte när omgången skjuts hos någon annan.

Anmälan:
Anmälan sker på mail till vårt kansli i Fagervik. Senast datum för anmälan är den 15 oktober.
Efter detta datum tas det inte in nya klubbar.
Anmälningsavgiften som är 250 kronor per anmäld klubb betalas in på Svenska
Bågskytteförbundets postgirokonto 19 44 53 – 7 och talongen skall märkas med allsvenskan
2013 - 14.
Dessa pengar finansierar till en del priserna till klubbarna som går till final samt övriga
finalkostnader som uppstår i samband med finalskjutningen. Resterande finansiering till
finalen sker via en fond som byggdes upp under de första fyra åren av allsvenskan.
Anmälan är bindande.
Skulle ett anmält lag inte komma till start i allsvenskan tas en straffavgift ut på 250 kronor.

När skjuts omgångarna?
Grundskjutningarna inom grupperna skall skjutas i perioden oktober 2013---februari 2014.
Finalen kommer sedan att skjutas i mars/april 2014. (ev. inomhus-SM) Exakt tid och plats för
finalen kommer att meddelas senare.
Vilka klubbar brukar vara med i allsvenskan?
Sturarna
Södertälje
Lindome Vetlanda
Tranås
Ulvarna
Tyresö
Stockholm Eskilstuna
Grästorp Skogen
Nykvarn
Gothia,
Borås
Kungsängen Motala
Angered
Kungälv
Avesta
Stallarholmen
Karlsvik
Timrå
Sundsv/Ortviken
Tidigare har bland annat följande klubbar deltagit under ett eller flera år:
Skövde, Gripen, Trelleborg, Umeå, Alingsås, Göta Lejon, Karlskrona. Kan finnas ytterligare
någon som jag missat?

Reseersättning:
Reseersättning betalas inte ut, då avstånden till respektive match normalt är relativt kort. Om
reseersättningar skall betalas ut krävs en betydligt högre startavgift då vi i år saknar en
sponsor. Skulle det emellertid visa sig att en klubb som vill vara med och får extra långa
resvägar till någon eller några matcher kan en viss hjälp utgå från de fonderade medel som
finns att tillgå.
Däremot utbetalas reseersättning till finalen, om finalplatsen inte sammanfaller med SM, samt
viss hjälp med övernattningskostnader om sådana skulle uppstå. Varje finalklubb ansöker var
för sig om särskild ersättning för extra övernattningar. Utbetalning sker därefter procentuellt
till sökande klubb.

Kontaktperson:
Varje klubb skall anmäla en kontaktperson till tävlingsledningen på adress enligt nedan.

Matcherna:
Tanken är att varje klubb under tävlingsåret skall ha en hemmamatch. Detta kan ju ändras om
någon klubb inte har möjlighet att arrangera en match på grund av kostnader. Klubbarnas
kontaktpersoner skall gemensamt utse matchplatserna för respektive grupp.
Den klubb som arrangerar en omgång i allsvenskan skall senast dagen efter skicka, via e-post,
resultaten till tävlingsledningen. Tävlingsledningen sammanställer sedan resultaten och
skickar resultaten och tabeller vidare till SBF:s hemsida.

Reglerna i enkelt utförande:
Det skall finnas med minst en skytt inom respektive skjutstil C, R och B. Saknas barebow
skytt äger klubben rätt att ersätta den skytten med LB.
Recurveskytt får ersättas av B eller LB. C-skytt kan inte ersättas.
Alla skjuter på 40 cm:s tapet, 10-ringad eller trespot
Ersätter en LB, en R el. B skytt under pågående final-match, får tapet INTE bytas,
Kan vara svårtförklarligt för ev. närvarande press
Alla matcherna, 3 st., avgörs samtidigt. D v s att såväl C som R och B/LB skjuts samtidigt
mellan två klubbar.
Ersättare får sättas in när som helst under matcherna. Obegränsat antal reserver.
Skjutningen består av 5 serier om tre pilar. Varje trepils-serie kan ge poäng enligt följande
exempel

Barebow
Recurve
Klubb
A - B
A - B
Omg 1
23 24 0 – 1
27 27 0 – 0
Omg 2
25 25 0 – 0
27 29 0 – 1
Omg 3
29 12 1 – 0
28 29 0 – 1
Omg 4
26 27 0 – 1
29 29 0 – 0
Omg 5
23 22 1 – 0
30 20 1 – 0
Tot
2–2
1–2
Shoot off
8
9
Klubb B vinner matchen med 2 – 1 efter de tre matcherna.
Shoot off skjuts med en pil närmast mitten.

Compound
A - B
30 29 1 – 0
30 30 0 – 0
28 29 0 – 1
29 29 0 – 0
29 28 1 – 0
2-1

Föreslagna tävlingsdagar
Tävlingsdagarna och platser/orter, ska/kommer RESPEKTIVE grupp att komma överens om.
Det kan ju bli en sydlig grupp där det finns lämplig tävling att åka till en speciell dag medan
det i den norra gruppen anser att det är tävlingsfritt. Vi kommer med rekommendationer
medan det är tävlingsledningen som fastställer datum för finalen.
När grupperna har enats om ett tävlingsprogram skall detta skickas till tävlingsledningen.

SBF:s hemsida
Respektive klubbarrangör skall ombesörja så att ett kortare reportage skickas till SBF:s kansli
och till kursledarna.

Inbjudan
Inbjudan till respektive match skickas ut till gruppens övriga klubbar i god tid före
tävlingsdags.

Fika på tävlingsplatsen
En trevlig tradition har successivt utvecklats mellan klubbarna och det är att det bjuds på fika
under tävlingsdagarna som arrangörsklubben står för.

Tävlingsledningens e-post
Kurt Lundgren

Bo Palm

kurt.lundgren@bagskytte.se

bo.palm@bagskytte.se

Med vänlig hälsning
Kurt Lundgren

Se nedan:
ex. på skjutomgång
Exempel på skjutomgångar

Bo Palm

Omg. 1
Omg. 2
Omg. 3
Omg. 4
Omg. 5

6-lag serie
Lag 1 – Lag 2, Lag 3 – Lag 4, Lag 5 – Lag 6 Alla tre matcherna skjuts samtidigt
Lag 2 – Lag 3, Lag 4 – Lag 5. Lag 6 – lag 1
Lag 3 – Lag 5, Lag 1 – Lag 4, Lag 2 – lag 6
Lag 5 – Lag 1, Lag 2 – Lag 4, Lag 3 – Lag 6
Lag 1 – Lag 3, Lag 4 – Lag 6, Lag 2 – Lag 5

Omg. 1
Omg. 2
Omg. 3
Omg. 4
Omg. 5

5-lag serie
Lag 2 – Lag 3, Lag 4 – Lag 5, Lag 1 står över
Lag 1 – Lag 4, Lag 3 – Lag 5, Lag 2 står över
Lag 5 – Lag 1, Lag 2 – Lag 4, Lag 3 står över
Lag 3 – Lag 1, Lag 5 – Lag 2, Lag 4 står över
Lag 1 – Lag 2, Lag 3 – Lag 4, Lag 5 står över

Omg. 1
Omg. 2
Omg. 3

4-lags serie
Lag 1 – Lag 2, Lag 3 – Lag 4
Lag 3 – Lag 1, Lag 4 – Lag 2
Lag 4 – Lag 1, Lag 2 – Lag 3

