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3.11.1 Krav på domare vid tävling 
Samtliga domare vid sank onerade tävlingar skall vara domarutbildade (lägst SBF:s 
grundkurs för domare). 

 

3.18 Mästerskapsturnering 
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: 

Tavla: WA/SBF 70/50 m rond enligt SBF 4.5.1.7 och kan arrangeras som enskild tävling 
eller i samband med senior SM 

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

 3D: avgörs i samband Senior-SM 24 mål 3D enligt SBF enligt 4.5.6 

 Fält: avgörs i samband Senior-SM 2x12 fält märkt och omärkt enligt SBF 4.5.3 

 Jakt: avgörs i samband Senior-SM se 3.18.6 

 

 

3.18.2.2 För Para-klasser, 50+ och 60+ samt övriga klasser med fyra eller färre deltagare avgörs 
mästerskapet och medaljfördelningen under kvalificeringen. Se WA 14.5.1 vid lika 
poäng 

 

 

Kapitel 5 Rekord 
5.1 Bekräftelse av världsrekord 
 5.1.1 Världsrekord 

För resultatlista från stjärntävling som inkommer ll SBF kansli senare än inom 7 
dagar kan inte anmälan om världsrekord göras, se WA 5.5.1.1. 

Anmälan om världsrekord måste inkomma ll SBF-kansli senast dagen e er tävling. 
Se WA 5.5.1.1 

 Ansökan om stjärntävling se SBF 3.4.1 

 Stjärntävling övrigt se SBF 3.2.7 SKA VARA 3.2.5 
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5.2 SBF Rekordbestämmelser 
 5.2.1 Rekord allmänt 

Svenskt rekord (även tangerat) i tavelbågsky e noteras på samtliga av WA och SBF 
godkända ronder. 

Världsrekord kan endast noteras vid av WA sank onerad tävling, stjärntävling, samt 
vid OS, VM, och EM. 

 I U13-klass noteras inga svenska rekord. 

 I åldersklass 21 noteras inga svenska rekord. 

 I Paraklass noteras svenska rekord endast i Paraklass. 

 I jakt-, 3D- och fältbågsky e noteras inga rekord. 

 Vid tävlingar av Drive In karaktär noteras inga svenska rekord eller tangeringar. 

 5.2.2 Tävlingar där rekord kan noteras 
 Svenskt rekord (även tangering) noteras vid Na onella tävlingar. na onell och 

interna onell tävling samt vid landsdels- och distriktsmästerskap, som 
kungjorts på SBF:s hemsida senast 14 dagar före tävlingsdagen. 

 Distriktsrekord noteras vid tävling enligt ovan samt vid landsdels- och 
distriktstävlingar samt i övrigt enligt respek ve SDF:s bestämmelser. 

 Klubbrekord noteras vid varje tävling enligt ovan samt i övrigt enligt respek ve 
förenings bestämmelser. 

 5.2.3 Ronder på vilka rekord kan noteras 
 5.2.3.1 Utomhusronder individuellt 

 På 1440-rond noteras individuellt rekord på hel rond (144 pilar) samt på varje 
delavstånd (36 pilar). 

 På 900-rond noteras individuellt rekord på varje delavstånd samt på hel rond. 

 På 70/50 m ronder noteras individuellt rekord på hel rond 72 pilar, kan ingå i 
dubbel rond. 

 På dubbel 70/50m noteras rekord på 144 pilar 

 På 1440-rond noteras åldersklassens rekord vid tävling i annan åldersklass. 

 På SBF 36 pilsrond noteras individuellt rekord på hel rond 36 pilar. 

 På compound eliminerings- och finalrond noteras rekord för match 15 pilar. 

 5.2.4 Rekordnoteringar uppnådda i annan klass 
På samtliga inom- och utomhusronder kan rekord noteras i sky ens egen 
ålders/köns-klass kategori även vid tävling i annan llåten tävlingsklass 
ålders/könsklass. Damer kan däremot enbart notera individuella rekord i damklass, 
även vid tävling i herrklass. 
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 5.2.5 Svenskt rekord, fodringar 
5.2.5.1 För notering av svenskt rekord fodras: 

 A  tävlingen enligt a est av tävlingsjury eller ansvarig domare genomförts 
enligt gällande bestämmelser. 

 A  sky en uppfyller fodringarna enligt SBF Bok 1 regel 2.1.1. 

 A  resultatlista insänts ll SBF llsammans med skjutprotokoll och godkänd 
rekordanmälningsblanke undertecknad av arrangerande förenings ordförande 
eller sekreterare och tävlingsledare eller ansvarig domare. 

5.2.5.4 Utländsk medborgare som är medlem i svensk förening och tävlar för denna skall 
stadigvarande ha bo  i Sverige de senaste 12 månaderna för a  få notering eller 
tangering av svenskt rekord godkänd. 

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 tävlingen och llhör SBF ansluten förening 

5.2.5.5  Svensk eller utländsk medborgare som är medlem i såväl svensk som utländsk 
förening kan endast notera eller tangera svenskt rekord när vederbörande tävlar för 
sin svenska förening eller svenska landslaget. (Gäller även utländsk medborgare). 

5.2.5.6 Rekordanmälan skall vara SBF llhanda senast tre veckor (21 dagar) e er a  tävlingen 
genomförts. 

5.2.6 Distriktsrekord, fodringar 
 För notering av distriktsrekord erfordras: 

 A  tävlingen genomförts enligt gällande bestämmelser. 

 A  sky en uppfyller fordringarna enligt SBF Bok 1 regel 2.1.1.1. 

A  rekordanmälan av respek ve sky s förening insänts ll vederbörande SDF, senast 
21 dagar e er det a  tävlingen genomförts. Sky en ansvarar för a  den egna 
föreningen uppmärksammas på a  rekord/tangering har gjorts. Det åligger 
arrangerande förening a  intyga a  resultatet är rik gt. 

 

Kapitel 6 Medaljer,och prestationstecken  priser och 
förtjänsttecken 

 

6.1.6 På baksidan av mästerskapstecken ingraveras kategori och årtal. 

 6.1.6 På baksidan av åldersklass U21:s mästerskapstecken ingraveras ordet ”Under 21” 

 6.1.7 På baksidan av åldersklass 50:s mästerskapstecken ingraveras orden ”Master Dam” 
respek ve ”Master Herr” samt på åldersklass 60:s mästerskapstecken ingraveras 
orden ”Veteran Dam” respek ve ”Veteran Herr”. 
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 6.1.8 På baksidan av åldersklass U16:s mästerskapstecken ingraveras ordet ”Under 16”. 

 6.1.9 På baksidan av mästerskapstecken för Paraklasser skall utöver vad som nämnts i 
6.1.4-8 även ingraveras ”Para SM”. 

 

6.3.2 Bågsky emärken, regler för erövrande 
 6.3.2.1 Märken erövras endast av medlem i förening ansluten ll SBF: 

 6.3.2.2  Respek ve märke kan erövras vid na onella tävlingar u örda enligt SBF:s 
tävlingsbestämmelser för tavel- respek ve jakt-/fältbågsky e av karaktär distrikts-, 
landsdels-, na onell- och interna onella tävlingar samt vid SM och DM. Dock skall, 
när det gäller jakt- och fältbågsky e, minst tre(3) ställa upp och genomföra tävlingen i 
respek ve klass. 

 6.3.2.3  Resultat från tävling i land anslutet ll WA gäller som prov för SBF bågsky emärken i 
tavelbågsky e samt på interna onell fältrond. 

 6.3.2.4 Elit: Endast e  märke i tavel- respek ve jakt-/fältbågsky e får erövras under e  och 
samma kalenderår, märkena skall tas i ordning med bronsmärket först och däre er de 
övriga i tur och ordning. 

 6.3.2.5 Åldersklass junior: Endast e  märke i tavel- respek ve jakt-/fältbågsky e får erövras 
under e  och samma kalenderår, märkena skall tas i ordning med bronsmärket först 
och däre er de övriga i tur och ordning, dock med begränsningen a  endast 
valörerna brons, försilvrat och förgyllt kommer i fråga. 

Genom a  skjuta Elit-ronder kan åldersklass under 21 erövra Elits s pula onsmärken 
i såväl tavel- som jakt-/fältbågsky e, dock först e er a  alla märken i åldersklass 
junior erövrats och börjar därvid med bronsmärket för Elit. 

 6.3.2.6 Åldersklass under 16: Ingen begränsning av antalet erövrade s pula onsmärken per 
år enligt SBF 6.5.5. 

Genom a  skjuta junior-ronder kan åldersklass under 16 erövra åldersklass under 21 
s pula onsmärken enligt samma regler som gäller för åldersklass under 21, dock 
först sen alla märken i åldersklass under 16 erövrats. 

 Genom a  skjuta Elit-ronder kan åldersklass under 16 erövra Elits s pula onsmärken 
i brons, dock först sedan alla märken i åldersklass under 21 erövrats. 

 6.3.2.7  Åldersklass 50–60 har rä  a  erövra Elits s pula onsmärke e er samma 
s pula onsgränser som gäller för Elit inom respek ve rond. Sådan sky  har rä  a  

llgodoräkna sig uppnådda s pula onsgränser även i de fall vederbörande kan ha 
uppnå  s pula on vid tävling som Elit-sky  och en annan som 50-sky . 

 Från och med det år kvinnlig sky  fyller 45 år och manlig sky  50 år, äger dessa rä  
a  under e  och samma kalenderår erövra både brons, försilvrat och förgyllt märke. 
Därvid skall föreskrivna prov för vart och e  av märkena fullgöras. 

 6.3.2.8 WA stjärnmärke kan endast erövras i åldersklass vid stjärntävling. 

SBF stjärnmärke respek ve Nordiska poängmärken kan erövras vid tävling på WA/SBF 
1440-rond. 
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6.4 Märkesrekvisition 
 6.4.1 Det åligger förening a  för respek ve förenings sky ar hos SBF rekvirera SBF:s olika 

s pula ons- och presta onsmärken. 

Rekvisi on av märken kan göras av förening oavse  om erforderliga resultat eller 
s pula onsgränser uppnå s vid rekvisi ons llfället. 

  Rekvisi on av sådana märken skall ske skri ligt. 

Det åligger förening a  föra register över föreningens sky ar och erövrade märken 
oavse  om de rekvirerats eller ej. Se SBF Bok 1 regel 2.1.6. 

 6.4.2 Vid rekvisi on av WA stjärnmärke i olika valörer skall rekvisi on å öljas av uppgi  om 
namn på sky en och vid vilken tävling respek ve sky  uppnå  erforderliga resultat. 
Se SBF 6.7 samt WA 6.3. 

Rekvisi on av WA stjärnmärke 1200, 1300, 1350 och 1400 poängmärken, skall ske 
senast en månad e er tävlingens genomförande. 

  Rekvisi on av Nordiska 1150 och 1250 poängmärken skall göras hos SBF. 

 6.4.3 Vid rekvisi on av FITA Arrowheadmärke i olika valörer skall rekvisi on å öljas av 
uppgi  om namn på sky en och vid vilken tävling/tävlingar respek ve sky  uppnå  
erforderliga resultat enligt SBF 6.13. 

 6.5.3 För mästarmärke gäller, a  en ny stjärna fästes på det digare erövrade mästarmärket 
för varje år som presta onen upprepas. 

 6.5.4 För åldersklass under 16 finns separat märke gällande resultat nådda på 1440-rond 
(se SBF 4.5.2.2.3). 

Märket är u ormat som en sköld med tre raka sidor och är 20 mm högt. Mo vet visar 
i övre vänstra hörnet tavelringar med tre pilar mot centrum och ll höger en stjärna. 
Märket har texten ”Under 16” och finns i valörerna järn, brons, försilvrat, förgyllt, 
förgyllt med röd emalj och förgyllt med svart emalj. 

  S pula onspoäng (lika för flickor och pojkar): 

Järn   800 poäng 

Brons   900 poäng 

Försilvrat 1000 poäng 

Förgyllt 1100 poäng 

Förgyllt med röd emalj 1200 poäng 

Förgyllt med svart emalj 1300 poäng 

 
6.9 Inomhusmärken 

För inomhusbågsky e finns e  speciellt presta onsmärke för tävlingar över 18 eller 
25 meter. 
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 Märket är ll formen runt. Mo vet är en spänd båge på en stjärna. Ovan och 
under pilen i märkets centrum är avbildade fyra 10-ringade tavlor associerande 

ll de o a vid inomhusbågsky e förkommande fyra tavlorna på samma 
tavelunderlag. Märket finns i valörerna järn, brons och försilvrat och förgyllt. 
Märket finns i två olika storlekar, dels e  för åldersklass 21 och äldre samt Elit 
och äldre som har diametern 25 mm. Märket för åldersklass U21, som också 
kan erövras av åldersklass under 16 (U16) dock endast i valörerna järn, brons 
och försilvrat har diametern 18 mm. 

 Märket kan erövras vid interna onella och na onella tävlingar samt vid 
vederbörlig ordning kungjorda distriktstävlingar. 

 Märket skall erövras e er hand med e  märke per år i s gande valör med järn 
först. 

6.10 Jakt- och fältbågskyttemärken 
 Jakt- och fältbågsky emärken kan erövras i SBF jaktrond och WA fältrond var 

för sig eller i kombina on. 

 Märket för jakt- och fältronder är u ormat som en sköld på vilket i relief är 
tecknat en strängad s liserad båge med pålagd pil samt s liserad grankvist. 

 Märket har valörerna brons, försilvrat och förgyllt och finns för såväl åldersklass 
16 som 21 och äldre samt Elit och har för åldersklass 21(S) och äldre samt Elit 
en höjd av 30 mm och för åldersklass U21 en höjd av 25 mm. 

 Elit- och mästarmärket (endast för åldersklass 21(S) och äldre samt Elit) är 
u ört i förgyllt material och förse  med lagerkrans i grön emalj, som omfa ar 
märket ned ll. På mästarmärket fästes stjärnor, en ny sådan då erforderlig 
presta on uppnå s. Höjden på märket är 27 mm. 

6.11 Stipulationer för märke över jakt- och fältrond 
Märket för SBF jaktrond och WA fältrond är lika för samtliga skjuts lar och 
åldersklasser. 

För erövrande av märke för jakt- och fältrond skall sky  placera sig bland 
resultatlistans enligt nedanstående procent bästa för respek ve valör: 

 SM Övriga tävlingar 

Brons 60 % 50 % 

Försilvrat 40 % 30 % 

Förgyllt 20 % 10 % 

 
För elitmärke: Uppnå tre prov för förgyllt märke per kalenderår. 

Procentsatserna räknas endast för de deltagare som ställt upp och fullföljt tävlingen 
och decimal upphöjs ll närmast högra hela tal. 



Regeländringar SBF Bok 2 Arrangemang sida 8 

 Mästarmärke: Märke med en stjärna erhålls e er y erligare två års fullföljda 
elitprov och för varje gång denna presta on uppfylls har sky  rä  a  erhålla 
y erligare en stjärna a  fästa på digare erövrat mästarmärke. 

 Kvinnlig sky  som fyllt 45 år eller manlig sky  som fyllt 50 år, och som digare 
avlagt prov för elitmärket, kan erhålla mästarmärke med en eller flera stjärnor 
e er y erligare e  års elitprov. 

 Åldersklass 50 och 60 har rä  a  llgodoräkna sig placering vid tävling i yngre 
åldersklass (lägst 21(S)-klass) samt Elit vid erövrandet av de olika märkena. 

6.12 WA Arrowheadmärke 
 Se WA 6.3.4.1-4 

7.1 Tävlingsfältets layout 
 Se WA 7.1 i llämpliga delar. 

 Vi llämpar inte uppdelning av banan i en dam- och en herrdel. 

7.2 Banans utrustning och poängzoner 
 Se WA 7.2 

7.2.1 Vid SM är digitala klockor obligatoriska. 

7.2.2 Startnummerlapp/namnlapp är endast obligatoriskt vid SM, men skall all d bäras om 
arrangören llhandahåller startnummerlappar/namnlappar även på andra tävlingar. 

 Startnummerlapp/namnlapp skall bäras enligt WA Bok 3 regel 20.1.3. 

7.2.3 Den inre centrumzonen utgör guld(10) för compound åldersklass under 16 (U16) och 
äldre inomhus. Se även SBF 14.1. 

7.3 Diverse utrustning 
7.3.1 Öppen resultatgivning vid inomhustävlingar 

Vid tävlingar i inomhusbågsky e skall öppen resultatgivning för samtliga deltagande 
sky ar all d användas. Resultatgivning skall göras med vändblock eller liknande 
anordning, fastsa  på tavelunderlagets sida, monterade under eller placerade 
framför tavelunderlaget.  

 Siffrorna skall vara fullt läsbara för deltagande sky ar och närvarande publik. 

7.4 Belysning 
7.4.1  Vid nybyggna oner och större renoveringar rekommenderas a  ni tar del av 

Må boken av SKR”Må uppgi er för bågsky eanläggningar” 

 

Kapitel 8 Tävlingsbanor- fält 
8.1 Banans layout 

 Se WA 8.1 med undantag av 8.1.1.6 och 8.1.1.15 
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8.1.1 Banan skall lägga så a : 

 Skjutpålar och mål kan nås utan större svårighet, risk och dsspillan; 

 Samtliga mål utan risk kan beskjutas sam digt. 

8.1.2 För fältbanor skall skjutpålarna för respek ve skjuts l och åldersklass ha färger som 
överensstämmer med respek ve rond enligt SBF 4.5.3.4 och 4.5.3.5. 

8.1.3 Fler tavlor/tavelunderlag än sm föreskrivs i WA 8.2.1.3 kan sä as upp om patruller 
består av fler än fyra (4) tävlande. 

8.1.4 Vid anordnande av skjutplats skall hänsyn tas ll såväl kort- som långväxta, höger- som 
vänstersky ar. Alla mål skall kunna beskjutas med såväl starka som svaga bågar. 
Pilbanan skall vara fri och de i målet ingående tavlorna per klass skall vara synliga från 
alla skjutplatser. Arrangör skall byta ut slitna tavlor och i  övrigt llse a  målen är i 
go  skick. 

8.1.5 Vid alla tävlingar skall tavlorna fästas på sådant underlag a  pilen vid träff inom 
poänggivande zon kvarstannar i oförändrat läge. Tavelunderlagen skall vara så 
fastsa a, a  de vid utdragning av pilar behåller si  ursprungliga läge. Tavelunderlagets 
storlek och placering se WA 8.1.1.8. 

8.1.6 Tydliga markeringar som visar vägen från mål ll mål måste placeras med lämpliga 
mellanrum för a  säkerställa lä  och riskfri gång längs banan. Målnumrering se WA 
8.1.1.13. 

8.1.7 Vid mästerskapstävlingar skall domare finnas på banorna under tävlingens gång. (Se 
SBF 3.11.2). 

 

Tävlingsbanor – 3D 
9.1 Banans layout 

 Se WA 9.1 med undantag av 9.1.1.7 

 Röd påle Blå påle Svart påle Vit påle 
C 
CU21 
C50 

5–45 m    

R, R U21 
C 21  & C60 
B, B U21 
L, L U21 
T, TU21 

 5–30 m   

U16 
R21-60 
B21-60  
L21-60 
T21-60 

  5–25 m  
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U13    5–15 m 
 

Röd påle: 

 Dam och herr i CE, CU21, C50 

 Blå påle: 

 Dam och herr i RE, BE, LE, TE, C21(S) & 60, RU21, BU21, LU21, TU21 

 Svart påle: 

Samtliga under 16-klasser samt dam och herr i R21-60(S-V), B21-60(S-V), L21-60(S-V), 
T21-60(S-V) 

 Vit påle: 

 Samtliga U13klasser. 

Mo onsrond kan vid 3D omfa a valfri påle. Sky en väljer själv avstånd vid aktuellt 
mål. Sky en skall, för a  underlä a sammansä ning av patruller, vid anmälan ange vid 
vilken påle sky en huvudsakligen har för avsikt a  skjuta. 

Röd 5–45 m 

Blå 5–30 m 

Svart 5–25 m 

Vit 5–15 m 

 

För a  ge så likvärdiga förhållanden som möjligt för de båda sky arna vid skjutpålen 
får målen inte vridas nämnvärt mycket utan skall ha vitalt målområde vänt mot 
sky arna. Ingen del av 8/10/11 p zonen får  täckas av t ex horn. 

9.1.1 Målbildspålen/nummerpålen skall placeras 5–10 m före skjutpåle. Dock inte längre 
bort än du kan se om röd skjutpåle är ledig. Nummerpålen skall vara försedd med 
tydliga siffror. 

9.1.2 Anhöriga och publik som medföljer patrull samt de patrullmedlemmar, som ej står i tur 
a  skjuta, skall uppehålla sig på sådant avstånd a  de ej stör sky arna. 

9.1.3 Endast patrullmedlemmar och domare får delta i markering och protokollföring. 

9.1.4 Samlingsplatsen se WA 9.1.1.12 i llämpliga delar. 

9.1.4.1 Kommunika onssystem för kontakter mellan domarkommi én, dess ordförande, den 
tekniske delegaten och arrangörens expedi on är endast obligatorisk på SM. 

9.1.4.2 Väderskydd för lagledare, tävlingsjury, domarkommi éns ordförande och den tekniske 
delegaten är inte obligatoriskt. 

9.1.4.3 Bevakat utrymme för sky arnas bagage och reservutrustning är inte obligatoriskt. 
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9.1.4.4 Tävlingsbanan skall vara färdig för kontroll enligt överenskommelse med TO/Ansvarig 
domare. 

9.2 Banans utrustning och poängzoner 
 Se WA 9.2 

9.2.1 3D/2D mål 

9.2.1.1 3D mål enligt WA får användas. 

9.2.1.2 2D tapeter anpassade för 3D får användas. Dessa tapeter skall ha en bakgrund runt 
djuret och ha samma poängzoner som e  3D mål. 

 2D tapeter är INTE llåtna på SM och JSM. 

9.2.1.3 Andelen 3D respek ve 2D skall framgå av tävlingsannonsen. Om uppgi  saknas i 
tävlingsannonsen antas alla mål vara 3D. 

 

Appendix 3 Matchschemor 
Se WA Bok 2 Appendix 3 

Matchschema 1A 104 sky ar, bye llåtet 

Se WA Bok 2 Appendix 3 

Matchschema 1 B 104 sky ar, bye llåtet 

Se WA Bok 2 Appendix 3 

Matchschema 2 64 sky ar, bye llåtet 

Se WA Bok 2 Appendix 3 

Matchschema 3 32 sky ar, bye llåtet 

Se WA Bok 2 Appendix 3 

Matchschema 4 16 sky ar/lag, bye llåtet 

Se WA Bok 2 Appendix 3 

Matchschema för fält  Individuellt/lag 

Se WA Bok 2 Appendix 3 

 


