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God fortsättning! År 2020 har verkligen varit prövande och vi går nog alla in i 
2021 med lite större ödmjukhet. Att träffas och ha roligt tillsammans var helt 
plötsligt inte en självklarhet. Vår förhoppning är nu förstås att snart ska vi 
kunna träna och tävla för fullt i ”Bågskytte – bästa idrotten”.  Men det kommer 
krävas att vi tillsammans hjälps åt. 
Vi börjar 2021 med en nyhet!  Vårat nyhetsbrev!
Tanken med detta nyhetsbrev är att stärka våran kommunikation med nyheter, 
information och tips till er alla utövare av beridet bågskytte i Sverige.

Hänt under 2020 inom Beridet

SBF BB
Vi har gjort lite justeringar i 
ansvarsområdena inom det beridna under 
föregående år.

Landslaget:
Emil Eriksson, SBB är numera ansvarig för 
uttagningen av  damerna till landslaget.

Rankinglistan: Richard Svensson, BSK 
Sturarna
Ni har väl inte missat sista uppdateringen 
för 2020? 
https://www.bagskytte.se/Verksamhet/berid
etbagskytte/Ranking/

Där finns även en förklaring på hur 
rankingsystemet är uppbyggt! 

Arbete med en tränarutbildning pågår

Tävlingar
Att detta varit ett märkligt år är ju knappast 
någon nyhet, men om vi ser förbi pandemin 
så har det faktiskt hänt en hel del!  
Corona till trots så kunde Sverige 
genomföra 11 st tävlingar.
Vi tog även fram den ”pandemivänliga” 
cupen Sverigecupen, vilket visade sig vara 
en succé! 

Även den årliga Grand Prix Serien, GP fick 
ställas in, istället så genomfördes World 
GP, en onlineversion där lagen fick 
genomföra wGP deltävlingar på 
hemmaplan. Vårat fantastiska junior lag 
vann!!!! 

Nästa nyhet som vi arbetat med är
Korren för beridet bågskytte. 

Den går till som vanliga korren 
sånär som på några detaljer. 
Vanliga korren så har du två minuter 
på dig, (du kan se exakta reglerna 
för vanliga korren här 
https://www.bagskytte.se/Verksamh
et/tavlingelit/tavlingarochresultat/Kor
ren/ ) Korren för beridet bågskytte 
skjuter du 6 stycken pilar på de sista 
30 sek istället! 

IHAA
Nya regeländringar som trädde i 
kraft 2020 var bland annat att 
grenarna fick nya namn den 
Ungerska heter numera Tower, här 
skedde även en förändring av tapet 
och grenregler/utformning, 
Koreanska heter Raid likaså 
Jaktbanan som numera enbart heter 
Hunttrack på engelska. 
Även nya ålders kategorier.
Eftersom vi följer IHAA regler så 
skedde förändringen även i Sverige.

IHAA är numera medlemmar i FITE
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Vi har summerat och utvärderat dom 
åtgärder vi gjort i samband med 
coronapandemin under 2020, givetvis har 
dom varit lite anpassade efter dom för 
stunden gällande restriktionerna, men 
vissa saker har visat sig vara ganska bra, 
vi ser därför gärna att ni som arrangerar 
tävlingar, kurser event mm följder detta så 
länge myndigheterna har 
rekommendationer vi ska följa. 

- Handsprit alternativt handskar till 
pilplockare. 
Undvik trängsel i samband med servering 
Begränsning på antalet medföljande. 
Reglera max antal deltagare i förhållande 
till myndigheternas max antal.  
Undvik att arrangera på offentliga 
platser/event. 
Handsprit på många ställen. 
Lägg in i ryttarbrevet att ta hänsyn till 
myndigheternas rek samt uppmaning om 
kom ej sjuk. 
Anmälningsavgifter åter utan läkarintyg. 

Händer under 2021 inom Beridet 2021

Tävlingskalender är klar. 11 st tävlingar 
planeras genomföras
Vi vill poängtera att i ett så här tidigt skede 
så kan alltid ändringar ske, så vi ber er att 
dubbelkolla med tävlingskalendern som 
ligger ute på SBF beridet bågskyttes 
hemsida.

SM 2021 planeras gå av stapeln på 
Rotbrunna i Enköping 6-8 augusti. 
Enköpings Bk är arrangör.

Gällande SM är kvalregeln minst HA1 i            
ranking, hälften av det för juniorer, samt 
topp 25 på ranking. Inbjudan kommer ca 4 
veckor innan.  

Sverigecupen planeras genomföras även 
2021 så håll utkik

Viktigt för 2021 är att fortsätta följa 
myndigheternas rekommendationer 
gällande pandemin, men också att inte 
tappa hoppet och glädjen i sporten!

Vi undrar om det finns något speciellt ni vill 
att vi undersöker, jobbar på etc? 

Arbetsgruppen för det Beridna är
Linda Ahrnborg,SBB
Emil Eriksson, SBB

Tommy Hjortsberg, Nordupplands BK
Jan Strömberg, BS Kil

Ann-Sofie Wredendal, Järvägens BF

I sammarbete med

Regelkommitten
Linnea Bejair, Upplandsväsby BK
Anders O Jönsson, Stockamöllan

Mail: beridet@bagskytte.se


