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Redan oktober månad! Hösten knackar på och det börjar snart bli kallt om
fingrarna. Glöm inte att utnyttja era föreningars träningslokaler under hösten 
och vintern så ni kan finslipa på tekniken i värmen.

Landslaget:
GP 2022 avgjordes på Domaine de
Gauchoux i Bellac, Frankrike  i augusti. 
Det deltog totalt 88st deltagare från hela 
världen i 3 olika kategorier och det
Svenska laget hamnade tillslut på en 5
plats av GP lagen! Bra jobbat!

EM 2022 hölls även det på Domaine de 
Gauchoux, Frankrike i September.

Det svenska laget var:
Isabel Ahrnborg, Roslagens BK
Ann-Sofie Wredendal, Järnvägens BF
Richard Svensson, Sigtuna BK
Marcus Hjortsberg, Nordupplands BK

Utöver det svenska laget kunde man 
nominera HA5 skyttar att få delta i mån av 
plats. Sverige nominerade Emil W 
Eriksson, SBB
IHAA rep: Anders O Jönsson, 
Stockamöllans BK
Huvuddomare: Anders Wredendal, 
Järnvägens BF

Upplägget var att alla deltagare deltog i 
HBAE och de som gick vidare till final 
genomförde Skirmish för att kämpa om 
topplaceringarna.

Vi hade turen att få med Marcus Hjortsberg
och Emil W Eriksson till finalomgången.
Resultat: Svenska laget kom på en 6plats! 
Marcus Hjortsberg: 2 plats
Emil W Eriksson: 4 plats
Ann-Sofie Wredendal: 4 plats
Anders O Jönsson: 5 plats
Isabel Ahrnborg: 10 plats
Richard Svensson: 14 plats

Rankinglistan:
https://www.bagskytte.se/Verksamhet/beri
detbagskytte/Ranking/

Tävlingar
Glöm inte att ansöka om
2023 års tävlingar för att 
säkra önskat datum senast 
15 november.

Arrangör till SM 2023 sökes.

Höstcupen fick väl inte den 
uppslutningen vi hoppades 
på men det var i alla fall 2 st
som genomförde båda 
tillfällena.
Det var Martin Grundström,
VSBB och Ann-Sofie
Wredendal, Järnvägens BF.

Nästa gång hoppas vi fler 
har möjlighet att delta!

Påminnelse!!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 
En till påminnelse

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 
nya hemsidan men tillsvidare så kan man 
maila för ansökan men även vid 
funderingar till 
mail: beridet@bagskytte.se

Arbetsgruppen för det Beridna är

Linda Ahrnborg,SBB
Martin Grundström, VSBB

Tommy Hjortsberg, Nordupplands BK
Ann-Sofie Wredendal, Järnvägens BF

Richard Svensson, Sigtuna BK
I samarbete med

Regelkommitten
Anders O Jönsson, Stockamöllan

Emil W Eriksson, SBB
Mail: beridet@bagskytte.se


