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3.18 Svenska  Mästerskapsturnering 
3.18.1  Svenskt mästerskap utomhus för åldersklass under 16 och under 21 omfattar. 

 3.18.1.1 JSM utomhus för åldersklasserna U16 och U21 individuellt och onominerade lag  skall kan gå över 
tre dagar enligt nedanstående program: 

 Dag 1: 3D, se SBF 3.18.10.2   24 mål 3D enligt SBF 4.5.6  

 Dag 2: 2x12 fält märkt och omärkt enligt WA och SBF, se SBF 3.18.8.1 SBF 4.5.3 

 Dag 3: WA/SBF 70/50 m rond se enligt  SBF 4.5.1.7., 3-pils serier i samtliga klasser. Skjuttid 2 
minuter. 

 Medaljfördelningen för klubblag avgörs under grundomgången enligt ovan. 

Medaljfördelningen för damer och herrar U16 och U21 avgörs i finalstege med början i kvartsfinal, 
bye är tillåtet 

  Varje match omfattar för compound: fem (5) serier om tre (3) pilar skjutna på två (2) minuter på 
 respektive klassers avstånd och tavla. 

 Samt för övriga: Maximalt fem (5) set om tre (3) pilar skjutna på två (2) minuter på respektive 
klassers  avstånd mot 122 cm 10-ringad tavla. 

 Arrangören kan växla programmet för dag 1 och 2. Tavelbågskytte skall alltid ligga dag 3. 

 Svensk jakt ingår i senior SM enligt 3.18.6 

3.18 .1 .2  Svenskt  mästerskap  ino mhus  

WA/SBF 18 för åldersklass U21 och SBF 12 m för åldersklass U16, individuellt och 
onominerade klubblag om tre skyttar. Samtliga skyttar ingår i Matchronden.  

 

3.18.2 Svenskt mästerskap i tavelbågskytte inomhus- allmänt 
 Svenska mästerskapen (SM) i tavelbågskytte inomhus för samtliga skjutstilar omfattar elit och 
 åldersklasserna 50 och 60, individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. 

 Svenska Junior Mästerskapen (JSM) i tavelbågskytte inomhus omfattar åldersklasserna U16 och 
U21,  individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. 

 Svenska Mästerskap för personer med funktionsnedsättning (Para SM) i tavelbågskytte inomhus, 
 individuellt och onominerade lag om två skyttar. 

 Är Para SM integrerat i SM/JSM görs anmälan i åldersklass för kvalificering till semifinal i 
SM/JSM, samt  notering om deltagande i Para SM. Ingen extra avgift för deltagande i Para SM. 

 Mästerskapen kan delas upp på två eller flera arrangörer. 

3.18.2.1 Tävlingsform: WA/SBF 18 m  
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3.18.2.2  För Para-klasser, 50+ och 60+ samt övriga klasser med fyra eller färre deltagare avgörs 
mästerskapet och medaljfördelningen under kvalificeringen.  

 3.18.2.3 I eliminering- och finalrond får max 32 skyttar i respektive skjutstil delta. Startande i 60+ och 50 + 
deltar under finalerna i elitklass. Inga bye tillåts. 

 3.18.2.4 Lagtävlingen består av de 8 bästa klubblagen i respektive skjutstil. Inga bye tillåts. 

 3.18.2.5 Skytt får individuellt endast delta i en skjutstil och åldersklass. Skytt får delta i klubblagtävlingen för 
klubblag i fler än en skjutstil.  

3.18.3  Svenska Mästerskap i tavelbågskytte inomhus- omfattning. 
3.18.3.1 Tävlingsform: WA 18 m för elit och åldersklass U21, 50 och 60. SBF 12 m för åldersklass U16. 

3.18.3.2 Svenska Mästerskap i inomhusbågskytte är uppdelat på två dagar: 

 Dag 1: Kvalificeringsomgång och klubblagstävling inklusive finalronder klubblag. 

 Dag 2: Eliminerings- och finalronder individuellt. 

3.18.3.3 Kvalificeringsomgången kan delas upp på flera lokaler, dock skall samtliga deltagare i en och samma 
 skjutstil och åldersklass skjuta i samma lokal. Kvalificeringsomgången får delas upp i olika 
skjutomgångar   med skilda starttider. Belysningen bör, om olika lokaler används, 
vara så likvärdig som möjligt. 

 Skytt har rätt att välja 40 cm 10-ringad tavla eller 40 cm trippeltavla. Se SBF 4.5.2.2. 

 Kvalificeringsomgången omfattar 60 pilar. 

 Ev. särskjutning sker direkt efter sista kvalificeringsomgången samt att man innan dess erbjuds att 
 uppvärmningsskjuta 1x2 minuter. 

3.18.3.4  För Para-klasser, 50- och 60-klasser samt övriga klasser med fyra eller färre deltagare avgörs 
 mästerskapet och medaljfördelningen under denna rond. Skyttar deltagande i Para SM och 
samtliga  skyttar i skjutstilar och åldersklasser med fyra eller färre deltagare skall om möjligt 
skjuta på samma tid  och i samma lokal. Deltagare i 50- och 60-klasser deltar även i 
elitklass och resultaten från denna  rond ligger därför även till grund för deltagande i 
elitklass. 

3.18.3.5 Eliminerings- och finalronder klubblag omfattar kvarts-, semi-, brons- och guldfinalmatcher. 
Klasser med   minst två (2) klubblag äger rätt att delta. 

 Matcherna omfattar för compound: 

 Fyra (4) serier om sex (6) pilar (två per skytt) skjutna på två (2) minuter. 

 För övriga: 

 Maximalt fyra (4) set om sex (6) pilar (två per skytt) skjutna på två (2) minuter. 

 Se även SBF Bok 3 kap 13.2 samt WA Bok 3 13.1.2 och 13.1.3. 
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3.18.3.6 Eliminerings- och finalronder individuellt omfattar en serie av matcher enligt individuell matchrond 
 inomhus matchschema. 

 Vid eliminerings- och finalronder ges inga tidstillägg för materialfel, men skytt med materialfel får 
lämna   skjutlinjen, reparera materialet och återgå till skjutlinjen för att skjuta sina 
återstående pilar inom   tidsbegränsningen.  

 För recurve och compound U21 och äldre, samt elit är trippeltavla obligatorisk (se SBF 4.5.2.2). 
Övriga  klasser skjuter mot samma taveltyp som vid kvalificeringsomgången. 

 Matchomgångarna organiseras efter arrangörens gottfinnande med nedanstående styrning. 

 I elimineringsomgångar (upp till 1/8) får två matcher skjutas på samma tavelunderlag. Dessa 
matcher skall för compound omfatta fem (5) serier om tre (3) pilar skjutna på två (2) 
minuter. För övriga omfatta maximalt fem (5) set om tre (3) pilar skjutna på två (2) 
minuter. 

 I kvarts-, semi-, brons-, och guldfinaler skall varje match avgöras på eget tavelunderlag och 
skall för compound omfatta fem (5) serier om tre (3) pilar skjutna på två (2) minuter. För 
övriga omfatta maximalt fem (5) set om tre (3) pilar skjutna på två (2) minuter. 

3.18.4 SM i tavelbågskytte inomhus- rätt att delta 
 Utöver vad som sägs i SBF stadgar § 15 och SBF 3.7.1 om rätt att delta i svenskt mästerskap gäller 
också  för SM i inomhusbågskytte följande: 

3.18.4.1  Rätt att delta i kvalificeringsomgången har samtliga anmälda deltagare, eller det antal som 
arrangören  ansett sig kunna bereda plats för. För att tävling skall anses äga rum skall minst två 
(2) deltagare ställa upp i klassen. Vid Para SM som är integrerat i övriga SM har personer med 
funktionsnedsättning rätt att delta i Paraklass med minst två (2) deltagare samt även i sin 
åldersklass i SM för icke funktionsnedsatta. (se SBF 4.1) 

 Kvalificeringsomgången gäller, utöver som kvalificering till matcherna, för korande av Svensk 
Mästare i  samtliga Paraklasser, 50- och 60-klasser. 

 Skytt får individuellt endast delta i en skjutstil och åldersklass. Skytt får delta i klubblagtävlingen för 
 klubblag i fler än en skjutstil. Vid anmälan skall anges vilken skjutstil och åldersklass som skytten 
tävlar i  individuellt. 

3.18.4.2 Rätt att starta i eliminerings- och finalrond klubblag har: 

 De åtta (8) bästa klubblagen i respektive lagklass. 

 I klasser med färre än åtta (8) men minst fyra (4) har fyra (4) lag rätt att starta i 
klubblagsfinalerna. 

 I klasser med färre än fyra (4) men minst två (2) har två (2) lag rätt att starta i klubblagsfinalerna. 

 Lagen måste vara kompletta med tre deltagare i varje lag. 

3.18.4.3 Rätt att delta i eliminerings- och finalrond individuellt har: 
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 Max 32 skyttar i respektive skjutstil och åldersklass, (startande i 50- och 60- klass deltar här 
tillsammans  med elitklass). Inga bye tillåts. 

 Om arrangören har kraftiga begränsningar skall detta meddelas i inbjudan. 

3.18.4.4 Om två eller flera skyttar (lag) vid kvalificeringsomgången hamnat på samma poäng som den sist 
 berättigade deltagaren (laget) i eliminerings- eller finalomgång 1, skall särskjutning ske enligt WA 
14.5.   Sådan särskjutning skall ske dag 1 efter sista kvalificeringsomgången. 

3.18.4.5  Skytt som meddelar förhinder för deltagande i matchomgångarna skall inte ersättas av annan skytt.  
Skytt som inte kommer till start skall inte ersättas av annan skytt, platsen skall lämnas tom.  

 Se även SBF bok 2 Regel 4.1.7.1. 

3.18.4.6 Vid medaljfördelning i klasser som har fyra eller färre deltagare skall, vid lika poäng, placeringen 
avgöras   enligt WA 14.5. 

3.18.4.7  Särskjutning vid matcherna genomförs enligt WA 14.5 på av arrangören anvisad tavla. Inga 
provpilar inför särskjutningen. 

3.18.3  Svenskt Mästerskap i tavelbågskytte utomhus 
Svenska mästerskapen (SM) i tavelbågskytte utomhus för elit och åldersklass 50 och 60 
individuellt, nominerade klubblag om tre skyttar och mix-lag om två skyttar. U21 och U16 kan ingå.  

 Svenska mästerskapen för funktionsnedsatta (Para SM) i tavelbågskytte utomhus, individuellt och 
 onominerade lag om två skyttar. 

3.18.3.1  Kvalificeringsrond individuellt omfattande för samtliga klasser 70/50 meters rond 

 Kvalificeringsronden gäller för: 

 Ranking till elimineringsronden individuellt 

 Korande av Svenska Mästare individuellt och lag i samtliga Paraklasser. 

 3.18.3.2 Finaler genomförs enligt WAs matchrond 

3.18.3.3 Klubblag kvalif icer ingsrond och finalrond.  

Kvalificeringen omfattar 70/50 meters rond, 4 serier x 6 pil (2 pilar/skytt). Kvalificeringsronden 
gäller för ranking till finalronderna. Inga bye tillåts.  

3.18.3.4 Mixed kvalificering och f inaler 

Kvalificeringen omfattar 70/50 meters rond, 6 serier x 4 pil (2 pilar/skytt). Kvalificeringsronden 
gäller för ranking till finalronderna. Inga bye tillåts.  

 
3.18.5  Svenskt Mästerskap i tavelbågskytte utomhus- allmänt 

Svenska mästerskapen (SM) i tavelbågskytte utomhus för elit och åldersklass 50 och 60 i klasserna 
recurve, compound, barebow, longbow och traditional individuellt och nominerade klubblag om tre 
skyttar enligt nedan. 
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 Svenska mästerskapen för funktionsnedsatta (Para SM) i tavelbågskytte utomhus, individuellt och 
 onominerade lag om två skyttar. 

 Svenska juniormäterskapen (JSM) i tavelbågskytte utomhus för åldersklass U16 och U21 se SBF 
3.18.7. 

 3.18.6  SM i tavelbågskytte utomhus- omfattning 
3.18.6.1 SM i tavelbågskytte utomhus omfattar för elit samt åldersklass 50 och 60 i klasserna recurve, 
 compound, barebow, longbow och traditional två dagar, samt för Para klasser en dag. 

3.18.6.2  Dag 1 fm:  Kvalificeringsrond individuellt omfattande för samtliga klasser 70/50 meters rond (se 
SBF Bok 2 regel 4.5.2.2.4) 6-/3-pilsserier i samtliga klasser. Skjuttid 4/2 minuter. 

 Kvalificeringsronden gäller för: 

 Ranking till elimineringsronden individuellt 

 Korande av Svenska Mästare individuellt och lag i samtliga Paraklasser. 

 Dag 1 em:  Kvalificeringsrond klubblag. 

 Kvalificeringsronden gäller för ranking till finalronderna.  

 Kvalificeringsrond klubblag omfattar fyra (4) serier om sex (6) pilar (två (2) pilar per skytt). Varje 
klubblag  skjuter på egen tavla. Skjuttid två (2) minuter per serie. 

 Dag 1 em: Finalronder klubblag 

 I Olympisk rond, lagtävling (båda lagen skjuter samtidigt): 

 Ett lag består av tre (3) tävlande. Under den första matchen vid finalronden skall det lag som står 
överst  på listan i varje par skjuta till vänster. Vänster/ höger skjutposition för lagen i alla följande matcher 
följer  matchordningsprogrammet. 

 Hur tavlorna ställs upp inför varje steg i tävlingen avgörs av arrangören. 

 Båda lagen skall börja varje match med sina tre skyttar bakom 1-meterslinjen. Först när 
skjutledaren  startar matchen och klockan, får den första skytten gå över 1-meterslinjen.  

 De tre tävlande i laget skjuter två pilar var i den ordning de själva valt. Medan en skytt står på 
skjutlinjen  skall de andra två befinna sig bakom 1-meterslinjen. 

 Rullstolsburna tävlande får stanna på skjutlinjen under hela matchen. Innan de börjar skjuta 
placeras  bågen horisontellt över benen. De visar att de är klara med skjutningen genom att höja handen över 
 huvudet. 

 Skytt får inte ta upp pil ur kogret förrän denna är i skjutposition. 

 Skjuttid två (2) minuter per serie. 

3.18.6.3 Dag 2 fm: Eliminerings- och finalronder individuellt omfattande en serie matcher enligt olympic 
round   individual seeding diagram. 
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 Varje match avgörs på egen tavla. Mellan varje match sker flyttning in mot tavellinjens mitt. 

 Vid eliminerings- och finalronder individuellt ges inga tidstillägg för materialfel. Skytt med 
materialfel får  lämna skjutlinjen, reparera sitt material och återgå till skjutlinjen för att skjuta 
återstående pilar inom  tidsbegränsningen. Båge, tab, release och pilar får ersättas med 
reservmaterial eller lånat material. 

 Samtliga eliminerings- och finalmatcher omfattar: 

 För recurve, barebow, longbow och traditional: Maximalt fem (5) set om tre (3) pilar skjutna på två 
(2)  minuter. 

 För compound: Fem (5) serier om tre (3) pilar skjutna på två (2) minuter. 

 Kvartsfinal, semifinal, bronsfinal 

 Alla matcher avgörs samtidigt. Ett avstånd motsvarande minst ett tavelunderlag skall lämnas fritt 
mellan  klasserna. 

 Guldfinal 

 Guldfinalen kan avgöras klass för klass, skjutstil för skjutstil, separata dam och herrfinaler eller alla 
 samtidigt. Ett avstånd motsvarande minst ett tavelunderlag skall lämnas fritt mellan de olika 
klasserna. 

 SM i tavelbågskytte utomhus- elit och åldersklass 50 och 60 – program 

Dag 1 fm Kvalificeringsomgång individuellt, 70/50 m-rond, 72 pilar, 6-/3 pilsserier, 4/2 minuters 
skjuttid. 

Rotation även under träningsskjutningen, AB-CD, CD-AB etc. 

Dag 1 em Kvalificeringsomgång klubblag, 70/50 m rond 4 set/serier x 6 pil, 2 minuters skjuttid. 

En skytt/ lag i taget, varje lag skjuter på egen tavla 

8:dels final klubblag, match, 4 set/serier x 6 pil, 2 minuters skjuttid. 

En skytt/lag i taget, båda lagen skjuter samtidigt. 

Kvartsfinal klubblag, match, 4 set/serier x 6 pil, 2 minuters skjuttid. 

En skytt/lag i taget, båda lagen skjuter samtidigt. 

Semifinal klubblag, match, 4 set/serier x 6 pil, 2 minuters skjuttid. 

En skytt i taget, båda lagen skjuter samtidigt. 

Bronsfinal klubblag, match, 4 set/serier x 6 pil, 2 minuters skjuttid. 

En skytt i taget, båda lagen skjuter samtidigt. 

Guldfinal klubblag, match, 4 set/serier x 6 pil, 2 minuters skjuttid. 
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En skytt i taget, båda lagen skjuter samtidigt 

Dag 2 fm Individuellt 32: dels eliminering, match, 5 set/serier x 3 pil 2 minuters skjuttid. 

16: dels eliminering, match, 5 set/serier x 3 pil, 2 minuters skjuttid. 

8: dels eliminering, match, 5 set/serier x 3 pil, 2 minuters skjuttid. 

Kvartsfinal, match, 5 set/serier x 3 pil, 2 minuters skjuttid, alla matcher samtidigt. 

Semifinal, match, 5 set/serier, 2 minuters skjuttid, alla matcher samtidigt. 

Bronsfinal, match, 5 set/serier, 2 minuters skjuttid, alla matcher samtidigt. 

Guld final, match, 5 set/serier, 2 minuters skjuttid. 

 3.18.7  Svenskt juniormästerskap i tavelbågskytte utomhus för åldersklass U16 och U21 
 Omfattar för samtliga klasser 70/50 meters rond (se SBF bok 2 regel 4.5.1.7). 

 3 pilsserier i samtliga klasser. Skjuttid 2 minuter. 

 Medaljfördelningen för klubblag avgörs under grundomgången enligt ovan. 

Medaljfördelningen för damer och herrar U16 och U21 avgörs i finalstege med början i kvartsfinal. 
Varje match omfattar för compound fem (5) serier om tre (3) pilar skjutna på två (2) minuter, för 
övriga fem (5) set om tre(3) pilar skjutna på två (2) minuter. 

3.18.4  Svenskt mästerskap i fältbågskytte 
 Svenska Mästerskapen (SM) i fältbågskytte omfattar samtliga skjutstilar i elit och åldersklass 
50 och  60, individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. U21 och U16 kan 
ingå i mästerskapet. 

SM i fältbågskytte omfattar 24 mål omärkt och 24 mål märkt fält enligt SBF 4.5.3. Dag två 
ska patrullerna seedas.  

 
 3.18.8  Svenskt mästerskap och Swedish Open i fältbågskytte – omfattning 

 Svenska Mästerskapen (SM) i fältbågskytte omfattar samtliga skjutstilar i elit och åldersklass 50 
och  60, individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. 

 Svenska Juniormästerskapen (JSM) i fältbågskytte omfattar samtliga skjutstilar i åldersklass U16 
och  U21, individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. Se SBF Bok 2 regel 
3.18.7. 

 I samband med SM i fältskytte för elit och åldersklass 50 och 60 kan Swedish Open arrangeras. 

 Swedish Open i Fält kan arrangeras med omfattning, två (2) dagar, de år INTE någon arrangör sökt 
 Swedish Open enligt regelverket. 

 

3.18.8.1  Svenskt mästerskap i  fältbågskytte – omfattning, åldersklass U16 och U21.  
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 Svenska Juniormästerskapen (JSM) i fältbågskytte omfattar för åldersklass U16 och U21 samtliga 
 skjutstilar, en dag, 12 mål märkt och 12 mål omärkt (se SBF 4.5.3). 

3.18.8.2  Svenskt mästerskap och Swedish Open i  fältbågskytte – omfattning,  elit och 
åldersklass 50 och 60 

 SM i fältbågskytte omfattar två dagar för elit och åldersklass 50 och 60. 

 Swedish Open omfattar två eller tre dagar. 

 SM i fältbågskytte kan omfatta 2x24 mål eller 4x12 mål. 

 Dag 1:24 mål omärkt 

 Dag 2 fm: 24 mål märkt 

 Dag 1 och 2 fm gäller för: 

 - korande av Svenska Mästare individuellt och lag. 

 - kvalificering till Swedish Open, elimineringsomgången individuellt. 

 - kvalificering till Swedish Open, semifinal lag. 

Dag 2 em:  Swedish Open, semifinal lag  omfattar matcher över fyra mål märkt. Varje deltagare i 
laget skjuter en pil per mål. Lagmedlemmarna har rätt att diskutera avstånd. Lag 1 mot lag 4 och lag 
2 mot lag 3. Se WA 4.5.3.9. 

 Swedish Open, bronsfinal lag  omfattar matcher över fyra mål märkt. Se WA 4.5.3.9. 

 Swedish Open guldfinal lag  omfattar matcher över fyra mål märkt. Se WA 4.5.3.9. 

Omedelbart efter Swedish Open finalrond lag sker prisutdelning för SM i fältbågskytte individuellt 
och lag samt Swedish Open lagtävling. 

 Dag 3 fm:  Swedish Open, elimineringsomgång individuellt  omfattar 2x6 mål märkt. Se WA 
4.5.3.8. 

 Dag 3 em:Swedish Open, semifinal individuellt  omfattar matcher över fyra mål märkt. Se WA 
4.5.3.9. 

 1:an mot 4:an och 2:an mot 3:an 

 Swedish Open, bronsfinal individuellt  omfattar matcher över fyra mål märkt. Se WA 4.5.3.9. 

 Swedish Open, guldfinal individuellt  omfattar matcher över fyra mål märkt. Se WA 4.5.3.9. 

 Omedelbart efter finalrond sker prisutdelning individuellt.  

3.18.9  SM och SO i fältbågskytte – rätt att delta, elit och åldersklass 50 och 60. 
Utöver vad som sägs i SBF stadgar § 15 och SBF 3.7.1 om rätten att delta i svenskt mästerskap 
gäller också för SM i fältbågskytte för elit och åldersklass 50 och 60 följande: 
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 Rätt att delta i SM i fältbågskytte och Swedish Open kvalificeringsomgång  har samtliga 
anmälda deltagare, eller det antal som arrangören ansett sig kunna bereda plats för. 

 Rätt att delta i Swedish Open, semifinal  lag har de fyra bästa lagen från 
kvalificeringsomgången. 

 Rätt att delta i Swedish Open, bronsfinal  lag har de förlorande lagen i semifinalerna lag. 

 Rätt att delta i Swedish Open, guldfinal  lag har segrarna i semifinalerna lag. 

 Rätt att delta i Swedish Open, elimineringsomgång individuellt har för elitklasser: 

  

Vid minst antal 
deltagare 

Antal bästa 
från 

kvalificering 

48 24 

36 20 

24 16 

18 12 

12 8 

9 6 

6 4 

  

 I de klasser som har internationellt deltagande.  

 I klasser med sex eller färre deltagare går de fyra bästa i kvalificeringsomgången direkt till semifinal. 
I  åldersklass 50 och 60 går de fyra bästa i kvalificeringsomgången direkt till semifinal. 

 Rätt att delta i Swedish Open, semifinal  individuellt har de fyra bästa skyttarna i 
elimineringsomgången, samt de som går vidare direkt från kvalificeringsomgången. 

 Rätt att delta i Swedish Open, bronsfinal  individuellt har förlorarna i semifinalerna. 

 Rätt att delta i Swedish Open, guldfinal  individuellt har segrarna i semifinalerna. 

 Skytt/lag som meddelat förhinder för deltagande i elimineringsomgång eller finalronder 
senast i samband med inlämnandet av skjutprotokoll från kvalificeringsomgång, 
elimineringsomgång, skall ersättas av annan skytt/lag. Skytt/ lag som inte kommer till start 
skall inte ersättas av annan skytt/ annat lag, platsen skall lämnas tom. 

 Vid lika poäng se WA 27.3. Särskjutning sker på av arrangören anvisat mål. 

 SM och SO i fältbågskytte – elit och åldersklass 50 och 60 – program 



 

Regeländringar SBF Bok 2 kap 3.18  20221122 Sida 10 av 13 

Dag 1  SM samt kvalificeringsomgång Swedish Open, 24 mål omärkt fält 

Dag 2 
fm 

Sm samt kvalificeringsomgång Swedish Open , 24 mål märkt fält 

Prisutdelning SM individuellt och lag. 

Dag 2 
em 

Swedish Open, semifinal. Matcher mellan de fyra bästa lagen från kvalificeringen. 4 mål 
märkt fält. 

Swedish Open, bronsfinal lag. Matcher mellan förlorarna i semifinalen, 4 mål märkt fält. 

Swedish Open, guldfinal lag. Matcher mellan segrarna i semifinalen, 4 mål märkt fält. 

Prisutdelning Swedish Open, lagtävling 

Dag 3 
fm 

Swedish Open, elimineringsomgång individuellt. 2x6 mål märkt fält. 

Dag 3 
em 

Swedish Open, semifinal individuellt. Matcher mellan de fyra bästa i elimineringsomgången. 
4 mål märkt fält 

Swedish Open, bronsfinal individuellt. Matcher mellan förlorarna i semifinalerna, 4 mål 
märkt fält.  

Swedish Open, guldfinal individuellt. Matcher mellan segrarna i semifinalerna, 4 mål märkt 
fält. 

Prisutdelning Swedish Open individuellt 

3.18.5  Svenskt Mästerskap i 3D-skytte 
Svenskt mästerskap (SM) i 3D samtliga skjutstilar för elit och åldersklasserna 50 och 60, 
individuellt och onominerade klubblag. U21 och U16 kan ingå i mästerskapet. 

SM i 3D omfattar 2x24 mål uppdelat på två dagar. Dag två ska patrullerna seedas. 2-pilsserier skall 
tillämpas. 

 

3.18.10  Svenskt Mästerskap i 3D-skytte 
3.18.10.1  Svenskt mästerskap (SM) i  3D för elit  och åldersklasserna 50 och 60. 

 Ronden omfattar 2x24 mål av varierande storlekar uppdelat på två dagar. 2-pilsserier skall 
tillämpas. 

3.18.10.2 Svenskt Juniormästerskap (JSM) i  3D för åldersk lasserna U16 ochU21 

 Ronden omfattar 24 3D mål av varierande storlekar. 2-pilsserier skall tillämpas. 

3.18.6 Svenskt mästerskap i Jakt 
Svenskt mästerskap (SM) i jakt samtliga skjutstilar för elit och åldersklasserna 50 och 60, 
individuellt och onominerade klubblag. U21 och U16 kan ingå i mästerskapet. 
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 Se SBF Bok 5 35.1 

 
 
3.18.11  Svenskt mästerskap i Jakt 

 Se SBF Bok 5 regel 35.1 

 3.18.11.1  Svenskt mästerskap (SM) i  Jakt för  el it och åldersk lasserna 50 och 60 

 Omfattning enligt SBF Bok 5 regel 35.1.11.1 

 3.18.11.2 Svenskt Juniormästerskap (JSM) för  åldersklasserna under 16 (U16) och under 21 (U21) 

  Omfattning enligt SBF Bok 5 regel 35.1.11.1 

 

Version från 202301xx 

3.18 Svenska mästerskap 
3.18.1  Svenskt mästerskap för åldersklass under 16 och under 21 omfattar. 

  

3.18.1. 1 Svenskt mästerskap utomhus: 

JSM utomhus för åldersklasserna U16 och U21 individuellt och onominerade klubblag kan gå över 
tre dagar enligt nedanstående program: 

 3D: 24 mål 3D enligt SBF enligt 4.5.6 

 Fält: 2x12 fält märkt och omärkt enligt SBF 4.5.3 

 Tavla: WA/SBF 70/50 m rond enligt SBF 4.5.1.7 

 Medaljfördelningen för damer och herrar U16 och U21 avgörs i finalstege med början i 
kvartsfinal, bye är tillåtet. 

 Jakt: avgörs i samband Senior-SM se 3.18.6 

3.18.1.2 Svenskt mästerskap inomhus 

WA/SBF 18 för åldersklass U21 och SBF 12 m för åldersklass U16, individuellt och onominerade 
klubblag om tre skyttar. Samtliga skyttar ingår i Matchronden.  

 

3.18.2 Svenskt mästerskap i tavelbågskytte inomhus 
 Svenska mästerskapen (SM) i tavelbågskytte inomhus för samtliga skjutstilar omfattar elit och 
 åldersklasserna 50+ och 60+, individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. 
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 Svenska Mästerskap för personer med funktionsnedsättning (Para SM) i tavelbågskytte inomhus, 
 individuellt och onominerade lag om två skyttar. 

 Är Para SM integrerat i SM görs anmälan i åldersklass för kvalificering till semifinal i SM, samt 
 notering om deltagande i Para SM. Ingen extra avgift för deltagande i Para SM. 

3.18.2.1 Tävlingsform: WA/SBF 18 m  

3.18.2.2  För Para-klasser, 50+ och 60+ samt övriga klasser med fyra eller färre deltagare avgörs 
mästerskapet och medaljfördelningen under kvalificeringen.  

 3.18.2.3 I eliminering- och finalrond får max 32 skyttar i respektive skjutstil delta. Startande i 60+ och 50 + 
deltar under finalerna i elitklass. Inga bye tillåts. 

 3.18.2.4 Lagtävlingen består av de 8 bästa klubblagen i respektive skjutstil. Inga bye tillåts. 

  3.18.2.5 Skytt får individuellt endast delta i en skjutstil och åldersklass. Skytt får delta i klubblagtävlingen för 
klubblag i fler än en skjutstil.   

3.18.3  Svenskt Mästerskap i tavelbågskytte utomhus 
Svenska mästerskapen (SM) i tavelbågskytte utomhus för elit och åldersklass 50 och 60 
individuellt, nominerade klubblag om tre skyttar och mix-lag om två skyttar. U21 och U16 kan ingå.  

 Svenska mästerskapen för funktionsnedsatta (Para SM) i tavelbågskytte utomhus, individuellt och 
 onominerade lag om två skyttar. 

3.18.3.1  Kvalificeringsrond individuellt omfattande för samtliga klasser 70/50 meters rond 

 Kvalificeringsronden gäller för: 

 Ranking till elimineringsronden individuellt 

 Korande av Svenska Mästare individuellt och lag i samtliga Paraklasser. 

 3.18.3.2 Finaler genomförs enligt WAs matchrond 

3.18.3.3 Klubblag kvalif icer ingsrond och finalrond.  

Kvalificeringen omfattar 70/50 meters rond, 4 serier x 6 pil (2 pilar/skytt). Kvalificeringsronden 
gäller för ranking till finalronderna. Inga bye tillåts.  

3.18.3.4 Mixed kvalificering och f inaler 

Kvalificeringen omfattar 70/50 meters rond, 6 serier x 4 pil (2 pilar/skytt). Kvalificeringsronden 
gäller för ranking till finalronderna. Inga bye tillåts.  

 

 3.18.4  Svenskt mästerskap i fältbågskytte 
 Svenska Mästerskapen (SM) i fältbågskytte omfattar samtliga skjutstilar i elit och åldersklass 50 
och  60, individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. U21 och U16 kan ingå i 
mästerskapet. 
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SM i fältbågskytte omfattar 24 mål omärkt och 24 mål märkt fält enligt SBF 4.5.3. Dag två ska 
patrullerna seedas.  

3.18.5  Svenskt Mästerskap i 3D-skytte 
Svenskt mästerskap (SM) i 3D samtliga skjutstilar för elit och åldersklasserna 50 och 60, 
individuellt och onominerade klubblag. U21 och U16 kan ingå i mästerskapet. 

SM i 3D omfattar 2x24 mål uppdelat på två dagar. Dag två ska patrullerna seedas. 2-pilsserier skall 
tillämpas. 

3.18.6 Svenskt mästerskap i Jakt 
Svenskt mästerskap (SM) i jakt samtliga skjutstilar för elit och åldersklasserna 50 och 60, 
individuellt och onominerade klubblag. U21 och U16 kan ingå i mästerskapet. 

 Se SBF Bok 5 35.1 

 

 


