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Det är redan början på juli och barnen har fått sommarlov medans de flesta av 
oss vuxna fortfarande väntar på semester. 
Tävlingssäsongen har börjat då 3 st tävlingar redan genomförts  och även 2st 
GP tävlingar en i Polen och en i Turkiet. 
Hoppas vi ses i sommar!

SBF BB
Nytt beslut angående antal deltagare på 
sanktionerade tävlingar är taget 14 juni 
2022( utvärderas hösten 2023). 

Vid Svenska sanktionerade tävlingar skall 
arrangör kunna ta emot minst 10 st
deltagare och man måste vara minst 3 st för 
att kunna genomföra tävlingen

Detta för att försöka underlätta för fler 
arrangörer att kunna arrangera tävlingar, 
kanske lite mindre men förhoppningsvis 
fler.
Landslaget:
GP laget är uttaget med 9st utövare, 3 i 
varje deltävling.

EM planeras hållas i Frankrike i September 
och vilka som ska få representera Sverige 
kommer presenteras inom kort.

Rankinglistan:
https://www.bagskytte.se/Verksamhet/berid
etbagskytte/Ranking/

Tävlingar
Tävlingar ligger från och med 2022  under  
vanliga bågskyttets startsida och fliken 
verksamhet/tävlingskalender. 

Höstcupen 2022
För att förlänga säsongen lite kör vi en 
online/distanstävling i två delar. 
Del 1:10-11 september
Del2: 1-2 oktober
Grenarna är Tower 90m och Raid 233.
Föreningen anmäler senast dagen innan
genomförandet och resultatet ska redovisas 
senast dagen efter till 
beridet@bagskytte.se

Graderingsutmaning 2022

Under perioden juli –oktober 
2022 tänkte vi genom föra 
en Graderingsutmaning på 
studentnivå. 
Om man klarar utmaningen 
med  antingen en ny eller en 
högre gradering så belönas 
man med att få en 
graderingsnål. Mer 
information kommer läggas 
ut på hemsidan inom kort.

IHAA
Reglerna är uppdaterade!
Gå in på hemsidan och läs.

Domar utbildningen har 
offentliggjords och våra 
svenska domare bör ta tag i 
att gå kursen innan 2022 
utgång för att få fortsätta 
döma på våra 
sanktionerade tävlingar 
2023 och framåt, gäller  
även vid gradering och 
postal tillfällena.
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IHAA  fortsättning

Rekord och Ranking tävlingar-IHAA R& R

För att få en svensk sanktionerad tävling 
godkänd även för  IHAA R&R tävlingar 
måste man uppfylla vissa kriterier.
Tävlingen måste b.la kunna ta emot 12 st
deltagare och minsta antalet deltagare på 
tävlingen måste vara minst 6 st, följa 
IHAA grenregler för HBAE, använda rätt 
klassificering på  domaren.

Detta skall ansökas om till
tävlingsansvarig i Sverige, som om 
kriterierna är uppfyllda lämnar in ansökan 
till IHAA för godkännande.  
Flik till denna ansökan kommer finnas på 
hemsidan men tillsvidare så kan man 
maila för ansökan men även vid 
funderingar till 
mail: beridet@bagskytte.se
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