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Nuvarande    SBF      
förkortning Kombinationen av en klass och en skjutstil kallas en Kategori:    

 Recurve  
RKD/H Recurve Under 13 Damer  RU13W Recurve Under 13 Herrar  RU13M  
RCD/H Recurve Under 16 Damer  RU16W Recurve Under 16 Herrar  RU16M WAN 

 Recurve Under 18 Damer RU18W Recurve Under 18 Herrar RU18M WA +WAN 

RJD/H Recurve Under 21 Damer RU21W Recurve Under 21 Herrar RU21M  
RED/H Recurve Damer RW Recurve Herrar RM  
RSD/H Recurve 21 Damer R21W Recurve 21 Herrar R21M Ej mästerskap 

RMD/H Recurve 50+ Damer R50W Recurve 50+ Herrar R50M  
RVD/H Recurve 60+ Damer R60W Recurve 60+ Herrar R60M  

        

 Compound  
CKD/H Compound Under 13 Damer CU13W Compound Under 13 Herrar CU13M  
CCD/H Compound Under 16 Damer CU16W Compound Under 16 Herrar CU16M WAN 

 Compound Under 18 Damer CU18W Compound Under 18 Herrar CU18M WA +WAN 



CJD/H Compound Under 21 Damer CU21W Compound Under 21 Herrar CU21M  
CED/H Compound Damer CW Compound Herrar CM  
CSD/H Compound 21 Damer C21W Compound 21 Herrar C21M Ej mästerskap 

CMD/H Compound 50+Damer C50W Compound 50+ Herrar C50M  
CVD/H Compound 60+Damer C60W Compound 60+ Herrar C60M  

        

 Para Recurve  
A Recurve Damer Open RWO Recurve Herrar Open RMO  

 Para Compound  
A Compound Damer Open CWO Compound Herrar Open CMO  

 Para W1 Open  

 
Damer W1 Open (Rec/Comp) WW1 

Herrar W1 Open 
(Rec/Comp) 

MW1 
 

 Synskadade  

 Synskadade 1 VI1 Synskadade 2/3 VI2/3  

 
 

 

   Barebow     
BKD/H Barebow Under 13 Damer BU13W Barebow Under 13 Herrar BU13M  
BCD/H Barebow Under 16 Damer BU16W Barebow Under 16 Herrar BU16M WAN 

 Barebow Under 18 Damer BU18W Barebow Under 18 Herrar BU18M WA +WAN 

BJD/H Barebow Under 21 Damer BU21W Barebow Under 21 Herrar BU21M  
BED/H Barebow Damer BW Barebow Herrar BM  
BSD/H Barebow 21 Damer B21W Barebow 21 Herrar B21M Ej mästerskap 

BMD/H Barebow 50+Damer B50W Barebow 50+ Herrar B50M  
BVD/H Barebow 60+Damer B60W Barebow 60+ Herrar B60M  

        

 Longbow  
LKD/H Longbow Under 13 Damer LU13W Longbow Under 13 Herrar LU13M  
LCD/H Longbow Under 16 Damer LU16W Longbow Under 16 Herrar LU16M WAN 

 Longbow Under 18 Damer LU18W Longbow Under 18 Herrar LU18M WA +WAN 

LJD/H Longbow Under 21 Damer LU21W Longbow Under 21 Herrar LU21M  
LED/H Longbow Damer LW Longbow Herrar LM  
LSD/H Longbow 21 Damer L21W Longbow 21 Herrar L21M Ej mästerskap 

LMD/H Longbow 50+ Damer L50W Longbow 50+ Herrar L50M  
LVD/H Longbow 60+ Damer L60W Longbow 60+ Herrar L60M  

        

 Traditional  



TKD/H Traditional Under 13 Damer TU13W Traditional Under 13 Herrar TU13M  
TCD/H Traditional Under 16 Damer TU16W Traditional Under 16 Herrar TU16M WAN 

 Traditional Under 18 Damer TU18W Traditional Under 18 Herrar TU18M WA +WAN 

TJD/H Traditional Under 21 Damer TU21W Traditional Under 21 Herrar TU21M  
TED/H Traditional Damer TW Traditional Herrar TM  
TSD/H Traditional 21 Damer T21W Traditional 21 Herrar T21M Ej mästerskap 

TMD/H Traditional 50+ Damer T50W Traditional 50+ Herrar T50M  
TVD/H Traditional 60+ Damer T60W Traditional 60+ Herrar T60M  

Förslag till beslut av Svenska Bågskytteförbundets styrelse  
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Tolkning av tävlingsbestämmelserna 

På tävling enligt SBF:s tävlingsbestämmelser gäller SBF:s regler. WA:s regler gäller då endast i den omfattning 

som det hänvisas till dem. Om WA:s regler kommer i konflikt med SBF:s regler gäller vad som sägs i SBF:s 

regler. 

Uppstår tveksamhet om rätt tolkning av tävlingsbestämmelserna eller om fall uppkommer, som inte är 

förutsedda i tävlingsbestämmelserna, hänskjuts frågan till domar- och regelkommittén eller  och avgörs i 

trängande fall av SBF-styrelsen. Till det sistnämnda hör eventuella dispenser. 

 



 

 

Kapitel 3 Sanktionerade tävlingar 

 
3.1 Mästerskap 
  Mästerskapstävlingar som nationellt anordnas är: 

  Svenskt mästerskap: SM, PSM, JSM, PJSM 

  Landsdelsmästerskap: GLM, SLM, NLM 

  Distriktsmästerskap: DM, PDM, JDM 

 3.1.1 SM anordnas för samtliga skjutstilar  

3.1.1.1 Tavelbågskytte inomhus: 

 För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1  

3.1.1.2 Tavelbågskytte utomhus: 

 För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 

3.1.1.3 Fältbågskytte: 

 För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 

3.1.1.4 Jaktbågskytte: 

 För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 

3.1.1.5 3D: 

 För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 

3.1.1.6 Mästerskapen avser för respektive skjutstil: 

 klubblag enligt SBF 4.1.7 

3.1.1.7 Ski Archery se WA bok 5 kap 33 

3.1.1.8 Run Archery se WA bok 5 kap 34 



3.1.1.9 Action archery (specifika regler är under arbete) 

3.1.1.10 E-archery, virtuell, online eller e-sport bågskytte (specifika regler utvecklas med 

applikationerna)” 

 

 3.1.2 Distriktsmästerskap 

3.1.2.1  Vid DM avgör SDF vad som ingår i mästerskapet i tavelbågskytte utomhus har SDF rätt att 

välja rond. Förutsatt att ronden är en WA eller SBF rond för tavelbågskytte upptagen i SBF 

4.5.2.2. 

3.1.2.2 Vid DM i skogsskytte avgör SDF:en vilka skogsronder som skall arrangeras samt i vilken 

omfattning och   när på säsongen dessa skall arrangeras. 

 Vill man ha möjligheten att blanda mål på samma tävlingsdag skall man skjuta dessa som halva 

ronder  som separata tävlingar och den sammanlagda resultatlistan kommer ej att publiceras i 

SBF:s  resultatdatabas. Se även SBF Bok 5 regel 35.1.1.3.  

3.1.2.3 Vid DM i tavelbågskytte inomhus för åldersklass 16(J), 50(M), 60(V) samt Elit skjuts WA 18 m. 

Åldersklass   13(C), skjuter SBF 12 m. 

3.1.2.4 Vid DM för åldersklass 16(J) samt Elit utdelas RF mästerskapstecken (guld) i respektive skjutstil, 

 åldersklass och tävlingsform en till mästaren, en till mästarinnan, en till segrande klubblag. 

Dessutom   utdelas till var och en av de tre i det segrande klubblaget ingående skyttarna 

mästerskapstecknet i   miniatyr. 

3.1.2.5 Vid DM för åldersklass 13(C), 50(M), 60(V) samt Elit individuellt utdelas SBF:s eller SDF:s  

mästerskapstecken. 

3.1.2.6 Vid utdelande av RF eller SBF mästerskapstecken individuellt och klubblag vid DM fodras att 

minst två   skyttar i respektive skjutstil och åldersklass samt för att lagtävlingen skall äga rum minst två 

klubblag i   varje skjutstil och avstånd ställer upp i tävlingen. 

3.1.2.7 För utdelning av SDF:s egna DM medaljer (guld, silver och brons) avgör SDF vilket antal 

deltagare som   erfordras för utdelande av silver- respektive bronsmedaljer. Om SDF finner det 

lämpligt kan SBF 6.1.3   tillämpas även vid DM. 

 3.1.3 Landsdelsmästerskap 

3.1.3.1  Vid landsdelsmästerskap avgör SDF vad som ingår i mästerskapet i tavelbågskytte utomhus, 

skjuts 1440 rond eller 70/50 meters rond över en dag. 



3.1.3.2 Vid landsdelsmästerskap i skogsskytte avgör SDF:en vilka skogsronder som skall arrangeras 

samt i vilken   omfattning och blandning. Ex Ett antal fältmål, ett antal jaktmål samt ett antal 

3D-mål. 

3.1.3.3 Vid landsdelsmästerskap i tavelbågskytte inomhus för åldersklass 16(J) och äldre skjuts WA 18 

m.   Åldersklass 13(C) skjuter SBF 12 m. 

3.2 Olika slag av tävling Tävlingar 
 3.2.1 Klubbtävling: 

 Tävling inom förening där endast föreningens medlemmar deltar. Klubbtävling kräver inte 

sanktion från    SBF eller SDF. 

 3.2.2 Distriktstävling: 

  Tävling som är öppen för alla till SBF anslutna föreningar inom ett distrikt (med eller utan 

  kvalificeringsvillkor). Tävlingen anordnas av förening efter sanktion av SDF eller DF. Som 

distriktstävling   räknas även serietävling, där samtliga föreningar inom distriktet är inbjudna 

att delta. Endast tävlande   från det egna distriktet får delta. 

 3.2.3 Lokal tävling: 

Omfattar deltagare från flera till SBF anslutna föreningar inom ett eller flera distrikt. Tävlingen 

sanktioneras av det distriktet arrangörsföreningen tillhör och i sanktionshänseende jämställs 

lokal tävling med distriktstävling. 

 3.2.4 Landsdelstävling: 

  Tävling som är öppen för alla till SBF anslutna föreningar inom en landsdel (med eller utan 

  kvalificeringsvillkor). Tävlingen anordnas av förening eller distrikt efter sanktion från SBF. 

 3.2.5 Nationella tävlingar: 

Tävling som är öppen för alla skyttar tillhörande en till SBF ansluten förening inom landet (med 

eller utan kvalificeringsvillkor). Tävlingen anordnas av förening eller distrikt efter sanktion från 

SBF. 

 Nationella tävlingar med undantag för SM är öppna för internationellt deltagande. 

  Som nationell tävling räknas även SM samt uttagnings- och testtävlingar för deltagande i OS, 

VM, WG,   EM, NM och landskamp. 

 3.2.6 Internationell tävling: 

Tävling som (med eller utan kvalificeringsvillkor) anordnas i enlighet med WA:s 

tävlingsbestämmelser under kontroll av ett WA-anslutet bågskytteförbund, med inbjudan till 

mer än en WA-ansluten nation och med deltagande av skyttar från mer än en WA-ansluten 

nation. 



 3.2.7 Stjärntävling: 

 Stjärntävling kan arrangeras för tavelronder såväl inomhus som utomhus efter särskild 

ansökan. 

 Stjärntävling anordnas i tavelbågskytte för att ge möjlighet till erövrande av WA 

stipulationsmärke samt    för noterande av världsrekord. 

 Stjärntävling kan genomföras på ronder enligt WA 4.5.1 och inomhus på ronder enligt WA 

4.5.2. 

 Ansökan om att få anordna stjärntävling se SBF 3.4.1. 

 Rapportering från stjärntävling se SBF 5.1.1. 

 3.2.8 Propaganda och uppvisningstävling 

 Propaganda- och uppvisningstävlingar anordnade för att söka vinna fler anhängare till 

bågskyttesporten   är: 

• Om tävlingen omfattar deltagare från förening i sanktionshänseende likställda med 

klubbtävlingar. 

• Om tävlingen omfattar deltagare från flera föreningar inom ett eller flera distrikt i 

sanktionshänseende likställd med distriktstävlingar. 

3.3 Tider för mästerskap 
 3.3.1 SM 

 Svenska mästerskap anordnas årligen. 

 3.3.2 LM 

 Landsdelsmästerskap anordnas årligen efter respektive distrikts beslut. 

 3.3.3 DM 

 Distriktsmästerskap anordnas årligen efter respektive distrikts beslut. 

3.4 Tilldelning av arrangemang 
 3.4.1 Ansökan om sanktion för svensk eller internationell tävling 

  Samtliga tävlingar som arrangeras av SBF-ansluten förening och där andra än föreningens 

medlemmar  inbjuds att delta skall vara sanktionerad av SBF, undantagandes vad som sägs i 

SBF 3.2.2. och 3.2.7. 



 Ansökan om att få arrangera tävlingar görs i Resultatdatabasen resultat.bagskytte.se. Ansökan 

sker löpande under året men senast tre veckor innan tävlingsdatum. Godkännande av sanktion 

sker en gång i veckan.  

 Ansökan om att få arrangera SM och stjärn- och/eller internationell tävling skall göras 

skriftligen till SBF:s tävlingskansli. Ansökan skall förutom tävlingsform, tävlingsdatum och 

eventuell deltagarbegränsning innehålla namnet på ansvarig tävlingsledare och ansvarig 

behörig domare. 

  Samtliga sanktionerade tävlingar skall följa SBF:s tävlingsbestämmelser. Arrangör som bryter 

mot    tävlingsbestämmelser bestraffas enligt vad som föreskrivs i SBF bok 1 appendix 3. 

 SBF kan- trots beviljad tävlingssanktion- inställa, uppskjuta eller förflytta utlyst tävling. 

  För beviljad tävlingssanktion skall en sanktionsavgift betalas. För ungdomstävlingar med 

endast knatte  och 13-klass utgår ingen sanktionsavgift. 

 3.4.2 Ansökan om SM-arrangemang 

3.4.2.1 Tävlingsdagen för mästerskapstävlingar fastställs av SBF. Mästerskapstävlingar bör arrangeras i 

slutet av   säsongen för tavel- respektive jakt-, fält-, och 3D-bågskytte. 

3.4.2.2 SM-tävlingar anordnas av SBF, SDF eller enskild förening, som erhållit SBF-uppdrag.  Svenska 

mästerskap arrangeras på uppdrag av SBF. Skriftlig ansökan om att få arrangera SM görs på 

formulär ”Ansökan SM tävling och skickas till SBFs kansli.jämte organisationsplan, förslag på 

anmälningsavgifter, eventuell deltagarbegränsning samt namnet på ansvarig behörig domare 

skall insändas till SBF:s styrelse senast den 1 april året innan respektive SM-tävling skall 

arrangeras. 

3.4.2.3  SBF:s styrelse kan om fullständig ansökan gjorts utse SM-arrangör före det att ansökningstiden 

har utgått. 

3.4.3 Anmälan om DM-arrangör 
 Uppgifter om DM-arrangör skall av SDF insändas till SBF senast den 1 februari varje år. 

Arrangören skall   utöver namn ange tävlingsdatum för tävlingen, aktuella ronder samt namnet 

på ansvarig tävlingsledare   och ansvarig behörig domare. 

3.5  
3.6 Inbjudan 

3.6.1 Inbjudan till tävling 



 Inbjudan till SM, nationell eller internationell tävling samt distriktsmästerskap skall kungöras 

på SBF:s hemsida via länk senast 14 dagar innan tävlingsdatum. 

Arrangören skall till SBF:s kansli tillhandahålla länk till sin inbjudan alternativt till en hemsida 

där inbjudan publiceras. 

 I kungörelsen skall anges: 

• Arrangörens namn jämte tid och plats för tävlingen. 

• För vilka tävlingen är öppen. 

• Tävlingsform med för tavelskytte angivande om 3- eller 6-pilsserier skall tillämpas. 

Saknas uppgift gäller 3-pilsserier. 

• Vid 3D-tävling skall det anges om det är en- eller två-pilsserier, samt antal mål. 

• Tidpunkt för start av träning på tävlingsplatsen samt eventuella begränsningar. 

• Namnet på den ansvariga behöriga domaren. 

• Anmälningstidens utgång samt till vilken anmälan skall ställas. 

• Anmälningsavgiftens storlek. 

• Eventuell deltagarbegränsning. 

 Vid skogstävling med blandade mål anges respektive antal jakt-, fält- och 3D-mål. 

 Erforderligt kungörande bekostas av arrangören. 

3.7 Deltagande 
3.7.1 Deltagande i mästerskapstävlingar 

Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken individuellt och i lag-SM och JSM samt DM 

och JDM- har svensk medborgare som är medlem i en SBF ansluten förening och icke svensk 

medborgare som har varit folkbokförd i Sverige under de senaste 12 månaderna före 

mästerskapet och tillhör SBF ansluten förening (se även SBF 2.1.1.1 och SBF stadgar § 15) 

• I samtliga skjutstilar och åldersklasser som omfattas av DM får endast delta föreningar 

(medlemmar av föreningar) vilka är anslutna till respektive SDF eller DF. 

• Under ett och samma tävlingsår får föreningsmedlem inte delta i samma typ av Dm i 

mer än ett SDF (se SBF 2.1.1.4) 



3.7.2 Deltagarbegränsning 

3.7.2.1 Deltagarbegränsning får ske vid såväl mästerskap som sanktionerad tävling om arrangerande 

förening kan ange därför godtagbara skäl, förutsatt att omfattning anges i inbjudan. 

3.7.2.2 Deltagarbegränsning vid SM kan införas om arrangerande förening respektive SDF av 

utrymmesskäl inte  kan ta emot ett obegränsat antal deltagare. Det åligger arrangören att redan vid 

ansökan om SM  arrangemang ange eventuell deltagarbegränsning. 

 SBF:s styrelse har att ta ställning till en eventuell deltagarbegränsning och fastställer i samband 

därmed  omfattningen. 

3.7.2.3 Deltagarbegränsning vid övriga sanktionerade tävlingar får ske om arrangören av 

utrymmesskäl inte anser  sig kunna ta emot ett obegränsat antal skjutstilar och/eller åldersklasser eller 

deltagare. En förutsättning  för deltagarbegränsning är dock att dess omfattning anges i annons/inbjudan. 

3.7.3 Anmälningsavgift- efteranmälningsavgift 

 Anmälningsavgift = den avgift skytt betalar för att få delta i tävling. Andra former av avgifter 

för deltagande i tävling arrangerad av SBF ansluten förening än anmälningsavgiften skall ej 

tillämpas. 

Skytt som anmält sig till tävling, och som uteblivit eller avanmält sig efter anmälningstidens 

utgång är dess förening betalningsskyldig för. 

Anmälningsavgiften skall om annat ej angivits i annons/inbjudan inbetalas till 

tävlingssekretariatet senast 30 minuter före utlyst starttid. 

 Skytt som anmäler sig till tävling efter anmälningstidens utgång skall erlägga anmälningsavgift 

+ 50 %. 

  Skytt som på grund av sjukdom eller annan orsak utanför skyttens kontroll tvingas lämna   

återbud till tävlingsstart skall återfå anmälningsavgiften. 

 Skytt som ej inbetalt avgift enligt ovan kan av arrangören stoppas från start i tävlingen. 

Vid Para SM som är integrerat i övriga SM skall endast en anmälningsavgift utgå oavsett om 

skytten deltar i både Para SM och SM i sin egen åldersklass. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Till bågskytteförbundets styrelse. 

Härmed vill jag protestera mot att en man som har gått igenom ett könsbyte tillåtits att tävla som 
kvinna i SM-tävlingen i 3D i Rättvik. 
För att kvinnoidrott skall vara rättvis och ha legitimitet kan inte män inkluderas oavsett 
anledning till låga testosteronnivåer. Att en man har haft låga testosteronnivåer några månader 
eller ens år innebär inte att fysiken motsvarar en kvinnas.  
De fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor är många fler än bara aktuell testosteronnivå, 
bröst och yttre könsdelar vilket tydligt avspeglas i skillnader mellan könen i rekorden i nästan 
alla idrotter. (https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/nvc/center-for-

halsoinnovation---home-of-internet-of-sports/prestation-kvinnor_vs_man_ik_4-2017.pdf) De för bågskytte 
viktigaste skillnaderna är skelett och muskelmassa. 
På skelettet ses den största skillnaden mellan könen i bäckenet, men det är även många 
skillnader i resten av skelettet. Benen, muskelfästena och ligamenten är kraftigare hos män än 
hos kvinnor. (https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_differences_in_human_physiology) Skelettet påverkas 
inte alls med avseende på storlek och proportioner av hormonbehandlingen.  

Män har i genomsnitt 35 % mer muskelmassa på benen, den minskar av lägre testosteronnivå 
men enbart med 5 % efter ett års behandling enligt Tommy Lindbergs studie för Karolinska 
Institutet. (https://nyheter.ki.se/ny-studie-om-forandring-av-muskelmassa-och-styrka-efter-

konsbekraftande-behandling-kan-fa-betydelse) Sannolikt förändras andra muskelgrupper på ett 
liknande sätt. Denna minskning är inte alls tillräcklig för att tävlande skall ske på lika villkor. 

https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/nvc/center-for-halsoinnovation---home-of-internet-of-sports/prestation-kvinnor_vs_man_ik_4-2017.pdf
https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/nvc/center-for-halsoinnovation---home-of-internet-of-sports/prestation-kvinnor_vs_man_ik_4-2017.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_differences_in_human_physiology
https://nyheter.ki.se/ny-studie-om-forandring-av-muskelmassa-och-styrka-efter-konsbekraftande-behandling-kan-fa-betydelse
https://nyheter.ki.se/ny-studie-om-forandring-av-muskelmassa-och-styrka-efter-konsbekraftande-behandling-kan-fa-betydelse


I andra idrotter spelar syreupptagningsförmågan en stor roll. Syreupptagningsförmågan är hos 
vältränade män ca 14 % högre än hos vältränade kvinnor enligt artikel av Marko Laakonen. 
(https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/nvc/aktuellt/2017-11/hjartat-och-

syreupptagningsformaga/) Hur syreupptagningsförmågan påverkas av behandlingen vet jag inte. 
Detta är en principiell fråga om rättvisa, det är inte rimligt att förfördela alla kvinnliga idrottare 
för att tillgodose de könsbytandes önskan att få tävla som kvinnor. Den som väljer att byta kön 
har förmodligen haft det mycket svårt i livet men vi kan inte ha olika regler för vilka krav som 
ställs på olika deltagare i idrotten beroende på hur synd det är om dem. 
I ett internationellt perspektiv innebär att tillåta transkvinnor att tävla i damklass också att man 
öppnar upp för att skrupelfria nationer utnyttjar reglerna för att dopa flickor med testosteron 
under förespegling att de identifierar sig som pojkar för att sedan när de börjar bli stora nog att 
börja tävla avbryta behandlingen så att hormonnivåer faller inom tillåtet intervall för kvinnor, 
hävdande att flickorna har ångrat sig och nu identifierar sig som kvinnor. För man kan väl inte 
tycka att det är tillåtet för en man att tävla som kvinna bara hormonvärdena är rätt men 
samtidigt neka en kvinna som har haft tillfälligt manliga hormonnivåer detsamma. 
Gränsdragning är svårt men nödvändigt. Jag vet inte var alla gränser skall gå men det är viktigt 
att de är lika för alla och att de är satta baserat på fakta. 
Internationella simförbundet FINA har 2022-06-19 tagit ett beslut om att den som genomgått 
puberteten med manlig testosteronnivå inte skall få tävla som kvinna. De har skrivit ett utförligt 
policydokument, se bifogad PDF. 
Jag hoppas att ni kommer att titta närmare på denna fråga och fundera noga över de beslut som 
fattas. 
Med vänlig hälsning 

Kerstin Arvidsson 

Barebowskytt tävlande för Upplands Väsby BK. 
Sollentuna 2022-09-01 
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