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3.9 Dokumentation 
3.9.1 Resultatlista 
3.9.1.1  Resultatlista-utformning 

Resultatlista från bågskyttetävling skall utöver skyttens namn och klubbtillhörighet omfatta 
uppnådda resultat (såväl total- som delresultat), placeringssiffror och skyttarnas eventuella 
handikappoäng samt kan även innehålla: 

 Arrangörens namn 

 Det distrikt vari arrangerande förening är registrerad 

 Tävlingsdatum 

 Tävlingens status 

 Vilken eller vilka ronder tävlingen omfattat 

 Antal startande per skjutstil och åldersklass samt totalt 

 I förekommande fall namn på SBF Tekniska Ombud 

 Namn på tävlingsledare 

 Namn på behörig domare 

 Namn på tävlingsjuryn ingående ledamöterna 

 Vid utomhustävling kan man även ange vid tävlingen rådande väderlek 

3.9.1.2 Resultatlista – distribution 

Tävlingsarrangör skall omedelbart efter tävlingens genomförande, vid alla former av tävlingar med undantag av 
 klubbtävling, sammanställa och distribuera resultatlistor. Dessa listor skall använda ett 
resultatsystem  som kan leverera en exportfil av SBF:s styrelse fastställt format. 

 Resultat till media:  Arrangören skall i görligaste mån meddela alla elitresultat (de tre bästa i 
respektive   klass) till TT senast 6 timmar efter tävlingens avslut. 

En preliminär resultatlista  skall läggas ut genom IANSEO/ ARCHREZ eller på samma länkadress, 
alternativt samma hemsida, som inbjudan publicerades på. Den preliminära resultatlistan skall i 
görligaste mån publiceras inom 6 timmar efter tävlingens avslut. Vid SM tävlingar skall den 
preliminära resultatlistan publiceras samma dag som SM skjuts. 

Den slutliga resultatlistan skall publiceras på samma plats som den preliminära resultatlistan publicerades. Den 
skall publiceras senast inom en vecka (7 dagar) efter tävlingens genomförande. När så skett skall 
deltagande distrikt samt SBF:s kansli underrättas via e-post att den slutliga resultatlistan är klar 
och publicerad. 
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3.9.1.3 Förseningsavgift- resultatl ista  

Förening som inte publicerat resultatlistor Skall återbetala samtliga skyttars startavgifter.  och 
underrättat SBF:s kansli enligt SBF 3.9.1.1 inom de i regel 3.9.1.2 angivna tiden skall inom 30 dagar 
räknat från aktuellt tävlingsdatum debiteras en förseningsavgift motsvarande 1,5 % av ett 
basbelopp. 

 Efter första påminnelsen om försenad resultatlista skall förseningsavgift och fullständig resultatlista 
vara  SBF kansli tillhanda senast 10 dagar från det att föreningen bör ha erhållit 
påminnelsen. 

 Inbetalas inte förseningsavgiften samt fullständig resultatlista insänts inom ovan angiven tid 
debiteras  ytterligare en förseningsavgift motsvarande 1,5 % av ett basbelopp som tillsammans 
med tidigare  förseningsavgift och fullständig resultatlista skall vara SBF:s kansli tillhanda inom 10 
dagar från det att  föreningen bör ha erhållit denna andra påminnelse. 

 Förening som efter en andra påminnelse inte fullgör sina skyldigheter enligt ovan meddelas 
omgående  startförbud till dess skulden är reglerats. 

 Föreningens startförbud respektive hävande av detsamma kungörs på SBF:s hemsida. 

Förening som fått föreläggande om startförbud har inte rätt att arrangera någon form av tävling 
och dess medlemmar har inte rätt att delta i sanktionerade tävlingar eller annan av SBF 
sanktionerad verksamhet. 

 

3.11 Tävlingsdomarkommitté 
 Tävlingsdomarkommittén består av samtliga på tävlingen tjänstgörande domare. 

  Tävlingsdomarkommitténs ordförande är tävlingens ansvarige domare. 

3.11.1 Krav på domare vid tävling 
 Samtliga domare vid sanktionerade tävlingar skall vara domarutbildade (lägst SBF:s grundkurs för 

 domare). 

 Domare vid sanktionerad tävling får ej delta i tävlingen som skytt. Undantagandes vid 
 kvalificeringsomgångar och vidare avancemang vid SM inomhus, dock får domare ej döma i egen 
 kvalificeringsomgång och tävlingsklass. 

3.11.2 Rekommenderat Antal domare vid tävlingar 
 Vid svenska mästerskap: 

 Tavelskytte minst en domare per var tionde tavelunderlag 

 Fältskytte  minst en domare per vart sjätte åttonde mål 

 Jaktskytte minst en domare per påbörjat tiotal mål 

 3D minst en domare per påbörjat sjätte åttonde mål 

 Övriga sanktionerade tävlingar: 
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 Tavelskytte minst en domare per vart tjugonde femtonde  tavelunderlag 

 Fältskytte  minst en domare per var tolfte mål 

 Jaktskytte minst en domare per påbörjat femtontal mål 

 3D minst en domare per påbörjat tolfte mål 

Vid stjärntävlingar  Swedish Open och andra tävlingar där internationella skyttar inbjuds gäller WA 
3.11.1. 

3.12 Domares uppgifter och ansvar 
3.12.1 Domararbetet 
 Se WA Bok 2 regel 3.12 och domarehandboken  

3.12.2 Domares uppgifter och ansvar 
 Domarens uppgift är att garantera att tävlingen genomförs enligt SBF:s regler och är rättvis för alla 
 deltagare. 

 Att avgöra tolkningstvister samt beivra brott mot tävlingsbestämmelserna. 

 Att tillsammans med tävlingsarrangör noga tillse att bestämmelser beträffande 
representation, säkerhet, tävlingsorganisation och skjutregler efterföljs. 

 Att kontrollera skyttarnas personliga utrustning så att inga otillåtna medel används. 

 Att tillse att tavlornas ringar går innanför tavelunderlaget och att vid jakt- och fälttävlan 
kontrollera att tavelunderlaget har tillräcklig storlek och kvalitet för att förhindra onödigt 
materialslitage. 

 Att anmäla brott mot tävlingsbestämmelser och överklagande görs i enlighet med SBF 15.1. 

 Att före tävlingen kontrollera och mäta banor och tavlor med någon form av mätinstrument 
som uppfyller toleranskraven samt tillse att skyttars och eventuell publiks säkerhet ej 
äventyras. 

 Att vid tavelbågskytte tillse guldets höjd över marken/golvet och tavlornas lutning är 
reglementsenlig. 

 Att kontrollera att pilar är märkta med skyttens namn eller initialer samt, vid jaktskytte, att 
pilarna uppfyller fodringarna enligt SBF Bok 4 regel 22.6.1.2. 

 Att på begäran avgöra tvivelaktiga pilars poängvärde. 

 Att övervaka tidsbegränsningen och tillse att denna efterföljs. 

 Att övervaka protokollförningen 

 Att som ansvarig domare vid världs- och/eller svenskt rekord skriftligen till SBF intyga, att 
tävlingen till alla delar genomförts enligt gällande tävlingsbestämmelser. 
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3.13           Tävlingsjury 
 Tävlingsjuryns uppgift är att avgöra skriftligen inlämnade protester. 

 Tävlingsjury skall protokollföra sina möten. Skälet för beslut samt hänvisning till tillämpade regler 
skall  alltid anges. Protokollet skall delges berörda parter samt den arrangerande 
föreningens SDF samt SBF. 

 Tävlingsjury utses enligt följande: 

 Vid SM, internationella tävlingar samt tävlingar godkända för notering av världsrekord utses 
Minst tre personer att ingå i en tävlingsjury, en av dessa utse till ordförande av juryn. Dessa 
tre personer skall vara väl bevandrade i SBF:s tävlingsregler och kan med fördel vara 
domarutbildade samt inte tillhöra den arrangerande föreningen Tävlingsorganisationen . Vid 
SM utser SBF:s Tekniska Ombud (TO) tävlingsjury och får själv inte ingå i den. 

 Vid övriga nationella-, landsdels- och distriktstävlingar skall arrangör utse minst tre 
personer att ingå i tävlingsjuryn, en av dessa utses till ordförande. För att minska risken för 
jäv bör till tävlingsjury väljas personer utanför arrangörsklubben, dock kan en av 
medlemmarna vara från arrangörsklubben. Medlemmarna i tävlingsjuryn skall vara väl 
bevandrade i SBF:s tävlingsregler och kan med fördel vara domarutbildad. 

 Det bör utses suppleanter till tävlingsjuryns medlemmar. Detta för att de enkelt kan tas in 
om tävlingsjuryn skulle få in ärenden som försätter en tävlingsjurymedlem i jäv. 

 Tävlingsjuryn bör utses innan tävlingsstart men kan vid behov utses under tävlingsdagen. 
Medlem i tävlingsjury får ej delta i tävlingen som skytt. 

3.17 Utrustningskontroll 
3.17.1 Utrustningskontroll 

   

 Materialkontroll utförs: 

 På 100% av skyttarnas material på SM och stjärntävlingar. Kontrollen genomförs med 
fördel vid närvaroanmälan.  

 Som frivillig materialkontroll i samband med närvaroanmälan på övriga tävlingar för de som 
är osäkra på om deras utrustning är godkänd. 

 På minst 10 % av samtliga deltagande skyttar/patruller under pågående tävling. 
Skyttar/patruller aktuella för materialkontroll skall lottas fram slumpvis, jury för 
överklagande avgör metod för och genomför lottningen. 

 Via flygande besiktning under pågående tävling. 

 Skytt som vid materialkontroll inte bär tävlingsdräkt enligt SBF kapitel 20 eller vars material 
avviker från  vad som regleras i tävlingsbestämmelserna skall varnas, varningen avser hot om 
diskvalifikation.  Diskvalifikationsvarningen och dess orsak skall noteras på skjutkorten samt 
undertecknas av domare och  skytt. Domare skall skyndsamt inlämna varning om diskvalifikation 
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till tävlingsjuryn som beslutar om  straffpåföljd. Tävlingsjuryn ska fatta sitt beslut innan nästa steg i 
tävlingen som påverkas av beslutet. 

 

4.1 Klassindelning 
4.1.1 Åldersklasser och individuella klasser: 
 Bågskytt tillhör nedanstående åldersklass från och med det kalenderår denne fyller nedan angivna 
år: 

Under 13 Women   U13W  Under 13 Men   U13M  
Under 16 Women    U16W  Under 16 Men    U16M  
Under 21 Women   U21W  Under 21 Men   U21M  
Women   W  Men   M  
21 Women   21W  21 Men   21M  
50+ Women   50W  50+ Men   50M  
60+ Women   60W  60+ Men   60M  

 

 OBSERVERA: U13- och 21 arrangeras EJ vid mästerskapstävlingar. 

 Elitklassen är öppen för skyttar i åldersklass under 16 och äldre. 

4.1.2 Motionär: 
I motionsklass får den som så önskar delta. Begreppet motionär omfattar även funktionsnedsatta 
som är i behov att använda hjälpmedel som inte är upptagna i SBF Bok 4 regel 22.6.2. 
Motionsklassen är ingen  tävlingsklass.  Vid anmälan skall anges vilken rond enligt SBF 4.5.2.11, 
SBF 4.5.1.9, SBF 9.1 eller SBF Bok 5 regel 35.1.1.4 motionären avser skjuta. 

 MOTIONSKLASS  arrangeras EJ vid mästerskapstävlingar. 

4.1.3 Para: 
 För att bågskytt skall få delta i klass för funktionsnedsatta skall man ha en påtaglig 
funktionsnedsättning.   Funktionsnedsättningen skall vara sådan att man inte på rättvisa 
grunder kan tävla med icke    funktionsnedsatta personer, se Svenska 
Handikappidrottsförbundets (SHIF) normer. 

 Funktionsnedsatta delas in i tre klasser: 

 A: Skjuter i respektive åldersklass avstånd och tavelstorlek som icke funktionsnedsatta enligt de 
 bestämmelser som gäller för respektive skjutstil. 

 B: För skyttar som behöver flytta till under 16klassens avstånd och tavelstorlek. 

 C: För skyttar som behöver flytta till U13klassens avstånd och tavelstorlek. 

 Skytt väljer själv vilken klassning som passar skytten. 
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Funktionsnedsatta som på grund av skadeart har behov av att använda vissa hjälpmedel som inte är 
upptagna i SBF Bok 3.21 samt Bok 4 regel 22.6.2 bör beredas plats att starta i mästerskap i samma 
klasser som funktionsnedsatta som inte använder hjälpmedel. 

4.1.4 Under 13 (U13) 
 Under 13 klass är ingen tävlingsklass. 

 Alla deltagarna skall ha likadana priser och kallas fram till prispallen samtidigt. 

4.1.5 Rätt att tävla i annan klass 
4.1.5.1  Skytt i åldersklass under 13,  under 16 och under 21 år har, efter anmälan härom, rätt att tävla i 

äldre åldersklass, dock ej 50+ eller 60. OBS! Tävlingslicens B krävs, se SBF Bok 1 regel 2.2.3.  

 

4.1.5.2 Skytt yngre än 13 år har rätt att tävla i äldre åldersklass, dock ej äldre än åldersklass under 16 (U16).  

 OBS! Tävlingslicens B krävs, se SBF Bok 1 regel 2.2.3. 

4.1.5.3 Skytt i åldersklass 60 och 50 50 och 60 har efter anmälan härom, rätt att tävla i yngre åldersklass, 
dock ej U21 och yngre.  än åldersklass 21/elit. 

4.1.5.4 Dam har rätt att tävla i åldersklass för herrar. Dock EJ vid SM om damklass finns. 

4.1.5.5 Deltagare får inte individuellt tävla i mer än en klass i samma tävling, undantagandes: 

 Deltagare i Para-SM inomhus, där funktionsnedsatta även har rätt att samtidigt delta i SM 
inomhus för icke funktionsnedsatta i samma eller annan åldersklass. 

 Inomhustävlingar med två eller flera skjutomgångar och utan finaler, deltagandet avgörs av 
arrangören i mån av plats efter anmälningstidens utgång. 

 Deltagare i Para-SM utomhus, där funktionsnedsatta även har rätt att delta i SM utomhus för 
icke funktionsnedsatta dock endast i samma åldersklass. 

4.1.5.6 För att individuell tävling i åldersklasserna 21, 50+ och 60+ samt senior Elit vid sanktionerad tävling 
  och/eller mästerskapstävling skall anses äga rum skall minst två deltagare  ställa upp 
i klassen. I klasserna U16 och U21 räcker en deltagare.  

4.1.5.7  Vid sanktionerade tävlingar i 60-klass och 50  ej mästerskap och stjärntävlingar, flyttas deltagare i 
klasser med färre än fyra deltagare mot 21. Flytt sker endast om avstånd och tavelstorlek är samma. 
Dam flyttas ej till herrklass. Om flytt ej kan ske eller om det efter flytt är färre än fyra deltagare 
sker ändå tävling. Se dock SBF 4.1.6.6. 

4.1.7  Lagtävling och klasser  
4.1.7.1  Utöver individuellt tävlande kan också för samtliga åldersklasser tävlande ske med, om inte annat 

anges i tävlingsinbjudan, Lagtävling innefattar  onominerade klubblag omfattande tre skyttar inom 
samma skjutstil, avstånd oavsett ålder och kön. För förening med mer än ett klubblag skall 
föreningens tre bästa skyttar bilda klubblag 1, de tre därefter klubblag 2 osv.  



Regeländringar SBF Bok 2 kap 5  20220922 Sida 8 av 8 

Om tävling med onominerade klubblag avslutas med lagmatcher skall poängen från kvalificeringsomgången 
räknas enligt ovanstående för rankningen av lag. Klubb har rätt att byta ut lagmedlemmar innan 
första match. För lagtävlingar i Paraklasser ingår endast två skyttar i laget.    

Vid SM i tavelbågskytte utomhus gäller alltid för recurve, compound, barebow, longbow och 
traditional nominerade klubblag om tre skyttar. Antal sådana nominerade klubblag skall anmälas i 
ordinarie tid. Nomineringen av de i respektive klubblag ingående skyttarna skall vara arrangören 
tillhanda senast en timme före start.  

  Vid SM och JSM i tavelbågskytte inomhus som skjuts på samma dag och plats skall ett SM och ett 
JSM anses äga rum avseende klubblagtävlingen. SM i fält- och jaktbågskytte samt SM i 3D gäller 
onominerade klubblag om tre skyttar inom samma skjutstil, avstånd, oavsett ålder och kön.  

  Segrande klubblag vid SM och DM på Elitklassens avstånd skall erhålla RF:s mästerskapstecken för 
herrar.  

4.1.7.2  För att klubblagtävling i en klass vid sanktionerad och/eller mästerskapstävling skall anses äga rum 
skall  minst två klubblag  ställa upp i tävlingen. 


