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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. 
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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) 
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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. 
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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. 
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 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 
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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: 
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 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. 
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 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. 

  

 

 
 


