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SBF Bok 5 
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 regelkommittén eller avgörs i trängande fall av SBF-styrelsen. Till det sistnämnda hör 
eventuella dispenser. 

  



Kapitel 34 Diverse ronder 

 
34.1 Clubrond (50 m matchrond) 

 Se WA Bok 5 34.1 

34.2 Duell matchrond 
 Se WA Bok 5 34.2 

34.3 Skogsrond 
 Se WA Bok 5 34.3 

34.4 Cloutrond 
 Se WA Bok 5 34.4 

34.5 Flightrond (längdskytte) 
 Se WA Bok 5 34.5 

34.6 Akademisk rond 
 Se WA Bok 5 34.6 

34.7 Löpbågskytte 
 Se WA Bok 5 34.7 

34.8 Standard rond 
 Se WA Bok 5 34.8 

 
  



Kapitel 35 Övriga svenska ronder 

 
35.1 Svensk jakt 

 35.1.1 Jaktbågskytte – allmänt 
35.1.1.1 Jaktbågskytte utövas i fem skjutstilar: barebow, recurve, compound, longbow och Traditional samt 
 dessutom i åldersklasser enligt SBF Bok 2 regel 4.1.1. 

35.1.1.2 Jaktbågskytte kan skjutas på 15-, 20-, 30-, eller 40- måls banor. 

35.1.1.3 Vid DM i skogsskytte avgör SDF:en vilka skogsronder som skall arrangeras samt i vilken omfattning och 
 blandning. Se även SBF Bok 2 regel 3.1.2.2 

35.1.1.4 Motionsrond kan vid jaktbågskytte omfatta valfri påle, skytten väljer själv avstånd vid aktuellt mål. 
 Skytten skall, för att underlätta sammansättningen av patruller, vid anmälan ange vid vilken påle skytten 
 huvudsakligen har för avsikt att skjuta. 

35.1.2 Ronder jaktbågskytte 
35.1.2.1  Skjutavstånd och tavelstorlekar 

Centrumring i cm       
  RödPåle Blå påle Svart påle Svart/vit påle Vit påle 
R+B+L+I C R, C, 

CU21,C50 
B, RU21-60, 
C21 & 60 

L, LU21, T, 
TU21, RU16, 
CU16,  
BU21-60 

BU16,  
LU16+21-60, 
TU16+21-60 

U13 

7,5 5 5-15 m 5-15 m 5-10 m 5-10 m 5-7 m 
Lunga 2-6,5 5-15 m 5-15 m 5-10 m 5-10 m 5-7 m 
15 10 5-30 m 5-30 m 5-20 m 5-20 m 5-12 m 
Lunga 7,5 5-30 m 5-30 m 5-20 m 5-20 m 5-12 m 
22,5 15 5-45 m 5-40 m 5-30 m 5-20 m 5-17 m 
Lunga 11,5-12,5 5-45 m 5-40 m 5-30 m 5-20 m 5-17 m 
30 20 5-60 m 5-50 m 5-40 m 5-30 m 5-22 m 

 

Skjutpålar för respektive skjutstil bör placeras på avstånd som korresponderar mot tavlornas storlek samt 
skjutstilens/åldersklassens förutsättningar. 

 35. 1.2.2  Fördelning av tavlor  

 Tavlorna skall fördelas inom tidigare nämnda avstånd enligt följande: 

Centrumring i cm 20-måls 
bana 

15-måls bana 

7,5/5 4 3 
15/10 4 3 
22,5/15 4 3 
30/20 4 3 
Valfri 4 3 

 



 Eller vid användandet av JVD figurer: 

Centrumring i cm 20-
måls 
bana 

15-
måls 
bana 

7,5 5 2 2 
Lunga 2-6,5 2 1 
15 10 2 2 
Lunga 7,5 2 1 
22,5 15 2 2 
Lunga 11,5-

12,5 
2 1 

30 20 4 3 
Valfritt Valfritt 4 3 

 

 35. 1.2.3  Poängsättning vid Jaktbågskytte 

 För jaktronderna gäller följande poängsättning: 

Centrumzon Kroppsträff 
Pil nr 1 20 poäng 15 poäng 

Pil nr 2 15 poäng 10 poäng 

Pil nr 3 10 poäng   5 poäng 

 

 Poäng räknas endast efter den först inom poänggivande zon träffande pilen. 

 Centrumzon för compound är den inre ringen för åldersklasserna cadett och äldre. 

Poänggivande pils nummer anges i skjutprotokollet (antal pil/mål). Träffar ingen pil inom poänggivande zon skall 
poäng 0 och pil nummer 3 noteras i skjutprotokollet. 

 35.1.3 Skjutbana, jaktbågskytte (SBF) 
35.1.3.1 Banan skall läggas så att: 

 - skjutpålar och mål kan nås utan större svårighet, risk och tidsspillan; 

 - samtliga mål utan risk kan beskjutas samtidigt. 

35.1.3.2 På jaktbanor skall strax innan skjutstationen för de längsta avstånden på samtliga mål utmärkas med en 
 påle som anger målets nummer samt bild på aktuellt djur. 

35.1.3.3  På jaktbanor skall skjutpålarna för respektive skjutstil och åldersklass ha färger som överensstämmer med respektive 
rond enligt tabell i SBF 35.1.2.1. 

 Vid alla mål skall en skjutpåle för varje skjutstil placeras så att minst två skyttar kan skjuta samtidigt, en 
 från vardera sidan om skjutpålen. 

35.1.3.4 Består patrullerna av fler än fyra (4) tävlande bör lika många tavlor med hjärtringen 7,5/5 cm som 
 motsvarar deltagare i patrullerna uppsättas. 

35.1.3.5 Vid anordnande av skjutplats skall hänsyn tas till såväl kort- som långväxta som vänsterskyttar. 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 helt synliga från alla skjutplatser. Arrangör skall byta ut slitna tavlor och i 
 övrigt tillse att målen är i gott skick. 



35.1.3.6 Vid alla tävlingar skall tavlorna fästas på sådant underlag att pilen vid träff inom poänggivande zon 
 kvarstannar i oförändrat läge. Tavelunderlagen skall vara så fastsatta, att de vid utdragning av pilar 
 behåller sitt ursprungliga läge. Tavelunderlagets storlek och placering se WA 34.3.4.1.6. 

35.1.3.7 Tydliga markeringar som visar vägen från mål till mål måste placeras med lämpliga mellanrum för att 
 säkerställa lätt och riskfri gång längs banan. Målnumrering se WA Bok 2 regel 9.1.1.8. 

35.1.3.8  Vid mästerskapstävlingar skall domare finnas på banorna under tävlingens gång. Se SBF Bok 2 regel 3.11.2 

 

 35.1.4 Tävlingsplatsens utrustning 
 Se WA 34.3.4.1.6 

 35.1.5 Skyttarnas utrustning jaktbågskytte 
 Se SBF Bok 4 kapitel 22. 

 35. 1.5. 1  Kikarens användning 

 Se SBF Bok 4 regel 22.6.1 

35.1.5.2  Alla pilar som används vid jakttävling skall vara numrerade med helt tydliga ringar, minst 3 mm breda och med 
ungefär 3 mm mellan ringarna.  

 35.1.6 Skjutningen, jaktbågskytte (SBF) 
35.1.6.1 Före tävlingens start uppdelas skyttarna av arrangören i patruller. 

Patrull bör bestå av fyra (4) skyttar, dock aldrig färre än tre (3). I undantagsfall upp till sex, men ej fler. Patrullerna 
skall om möjligt bestå av ett jämnt antal skyttar. Patrull bör om möjligt endast innehålla en skjutstil. Består patrull 
av blandade skjutstilar och åldersklasser skall rotation  ske bland de skyttar som skjuter från röd respektive blå påle 
även på mål med skilda avstånd för de olika skjutstilarna. Alltså skall barebow gå fram och skjuta före compound 
respektive recurve på vartannat mål. OBS! skyttarna måste gå tillbaka bakom det längre avståndet efter avslutad 
skjutning. Se SBF 35.1.6.9 

35.1.6.2  För att undvika tidsfördröjning bör patrullen få sådan sammansättning att minst två skyttar hela tiden kan skjuta 
samtidigt från samma avstånd. 

35.1.6.3 Skjutningen påbörjas på angivet klockslag eller angiven skjutsignal, efter det att patrullerna/skyttarna 
 utplacerats på respektive skjutstation. 

35.1.6.4  Beträffande lottning av patrullers sammansättning vid SM i jaktbågskytte samt övriga tvådagars tävlingar skall den 
göras så att samtliga skyttar från en förening alltid skjuter samma bana samtidigt. Har arrangör valt att ha separata 
banor för vissa skjutstilar/åldersklasser gäller inte denna regel. 

35.1.6.5 Skjutställningen skall vara stående eller knästående vid skjutpålen utan att göra avkall på säkerheten. De 
 tävlande kan välja att stå eller knästå upp till ungefär en meter i någon riktning bredvid eller bakom 
 skjutpålen i beaktande av terrängen. Vid exceptionella omständigheter kan domare ge tillstånd för en 
 skytt att få skjuta utanför det definierade området. 

35.1.6.6 Skyttar som väntar på sin tur att skjuta, skall stå en bit bakom skyttarna på skjutlinjen och får aldrig gå 
 framför den påle där man själv skall skjuta. 

35.1.6.7 Mot jaktmål skjuts i stigande nummerföljd högst tre pilar . Om skytt är medveten om träff skall  
skjutningen upphöra och får därefter inte återupptas. I och med att skytt lämnat skjutplatsen har denne,  
undantaget vid materialfel, avslutat skjutningen mot det aktuella målet. 



35.1.6.8 Inom varje patrull utser arrangör en patrullchef . Denne är skyldig att tillse, att säkerhets- och  
tävlingsbestämmelser följs inom patrullen vid skjutning, protokollföring och förflyttning. Samtliga skyttar  
ha samma skyldighet att kontrollera sina medtävlande med avseende på tävlingsbestämmelsernas  
efterlevnad. Skyttarna får inte motta eller ge hjälp med avståndsbedömning eller lägesangivelse för  
skjuten pil vare sig inom patrullen eller från utomstående. 

35.1.6.9 Skytt får inte uppehålla sig mellan skjutplats och mål under pågående skjutning. Patrullchef kan vid 
 jaktbågskytte beordra markering för mål vars maximala avstånd är 15 meter (centrumring 7,5/5 cm) om 
 risk föreligger att tidigare skjutna och i tavlan sittande pilar kan skadas vid fortsatt skjutning. 

35.1.6.10 Om skytt på grund av materialfel  nödgas avbryta skjutningen skall annan i patrullen ingående skytt inta 
 skjutplatsen under tiden den förre rättar till orsaken till avbrottet. Tid begränsad vid materialfel se WA 
 24.4. 

35.1.6.11 En tid begränsad till tre (3) minuter per mål skall tillåtas från det ögonblick skytt tar plats vid skjutpålen, 
 vilket skall ske så snart platsen är ledig. 

 Domare som observerar att skytt överskridit tidsbegränsningen skall varna skytten och göra anteckning i 
 dennes skjutprotokoll med angivande av tiden för varningen. 

 Vid den andra och all följande varningar skall poäng för aktuellt mål strykas ur skyttens skjutprotokoll. Se 
 SBF 15.2 angående bestraffning vid första varningen. 

35.1.6.12 Under inga omständigheter får en pil skjutas om undantagandes att: 

 - skytten kan beröra den med sin båge utan att flytta fötterna från deras position i förhållande till 
 skjutlinjen vid skjuttillfället (markera att man når pilen) och pilen inte har studsat tillbaka. 

 - tavlan eller tavelunderlaget faller ned (trots att de varit fästade på ett sätt som godkänts av domar). 
 Domare skall vidta åtgärder som de anser nödvändiga och göra tillägg till skjuttiden för skjutning av 
 relevant antal pilar. Om tavelunderlaget endast glider ned är det upp till domare att avgöra om det är 
 nödvändigt att vidta åtgärd. 

35.1.6.13 Har för få pilar  avlossats vid något mål och skytten därefter lämnat skjutlinjen, får skjutningen inte 
 återupptas såvitt avbrottet inte gäller materialfel. 

35.1.6.14  Före tävlingen får deltagande skytt ej uppehålla sig inom bansträckningen. Tävlingsledning och banläggare får ej 
delta i tävlingen som skytt. 

35.1.6.15 Ingen skytt får under tävlingen meddela annan skytt avstånden till tavlorna. 

35.1.6.16  Anhöriga och publik som medföljer patrull samt de patrullmedlemmar, som ej står i tur att skjuta, skall vid 
jakttävling uppehålla sig på sådant avstånd att de ej stör skyttarna. Se WA Bok 4 regel 23.2. Publik och anhöriga får 
ej delta i markering eller protokollföring och ej ge tips om avstånd eller träffar i tavlan av redan skjutna pilar. 

 35.1.7 Skjutordning och tidkontroll, jaktskytte   
35.1.7.1 Se WA 24 i tillämpliga delar. 

 Startnummerlapp/namnlapp är endast obligatoriskt vid SM, men skall alltid bäras om arrangören  
tillhandahåller startnummerlappar/namnlappar även på andra tävlingar. 

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

35.1.7.2 Skjutning mot djurfigurer med hjärtring 7,5/5 cm. 

 Djurfigurerna placeras enligt vad som anges i WA Bok 4 Appendix och med marginaler som anges i WA 
 34.3.4.1.6. Vid mästerskap skall antalet djurfigurer motsvara antalet skyttar i patrullerna. 



35.1.7.3  Skjutning mot djurfigurer med hjärtring 15/10 cm. Vid mästerskap bör fler än en figur per mål sättas upp. 

35.1.7.4 Vid skjutning mot mål med fler än en djurfigur skall skytt i god tid före första uppdrag ange vilken av 
 djurfigurerna hon/han har för avsikt att skjuta mot. Träff i annan än angiven figur noteras som miss. 

 35.1.8 Protokollföring – jaktbågskytte 
35.1.8.1 Den inre centrumzonen är 20 poäng för compound åldersklass U16 och äldre. 

35.1.8.2  Vid alla tävlingar omfattande jaktbågskytte skall dubbel protokollföring ske, dvs i varje patrull skall finnas två 
omgångar skjutprotokoll som förs av två protokollförare (skyttar) var för sig. Dessa skall kontinuerligt kontrollera att 
de två skjutprotokollen stämmer med varandra. Patrullchef skall utse två protokollförare.  

 Ändringar i skjutprotokoll skall bevittnas och undertecknas av alla skyttar i patrullen före det att pilarna 
 dragits. 

35.1.8.3 Vid jaktbågskytte räknas poäng för den första inom poänggivande zon träffande pilen. Poänggivande pils 
 nummer anges i skjutprotokoll (antal pilar/mål). Vid noll poäng på ett mål skall tre pilar anges i  
skjutprotokollet även om färre pilar skjutits. 

35.1.8.4 Värdering av pil 

 - Pilens poängvärde skall avgöras av skaftets position  i tavlan. 

 - Om pilskaft tangerar  gränslinjen mellan två poänggivande zoner räknas den högre poängen. 

 - Pilar skjutna i fel tavla  skall protokollföras som miss. 

 - Om fler än tre  (3) pilar, tillhörande samma skytt finns i tavlan, tavelunderlaget eller på marken skall 
 endast de tre (3) pilarna med lägst poängvärde delta i bedömningen. 

 - Den tävlande skall hänskjuta frågor om värdet av en pil i tavlan innan pilarna är dragna till de andra 
 tävlande i gruppen. (Skytten deltar i röstningen om egen pil.) 

 Majoriteten av gruppen avgör pilens värde. Om delade meningar råder (50/50) om pilens värde skall den 
 ges det högre värdet. 

 - Vid tveksam pil, som inte gäller pils värde, som inte kan avgöras inom patrullen ska en domare kallas. 
 Domarens beslut kan ej överklagas. 

 - Ifall av studs eller genomskjutning ska protokollföringen göras enligt följande: 

 1: Om skyttarna i gruppen är ense om att pilen studsat eller skjutits igenom tavelunderlaget får de komma överens 
om pilens poängvärde. 

 2: Om skyttarna i gruppen inte kan komma överens om pilens värde skall pilen givas värdet av det lägsta 
 omarkerade pilhålet i tavlans poänggivande zon. 

35.1.8.5 Om en pil som träffar annan pil och fastnar i denna skall ges samma poäng som den träffade pilen. 

35.1.8.6 Pilar, tavlor eller tavleunderlag får inte vidröras eller pilar avlägsnas ur tavla eller tavelunderlag innan de 
 aktuella poängvärdena noterats. 

35.1.8.7 Efter avslutad skjutning skall en omgång skjutprotokoll sammanräknade och vederbörligen  
 undertecknade av skytt och protokollförare inlämnas till tävlingssekretariatet. Den andra omgången 
 skjutprotokoll får behållas av patrullens skyttar. 



 Skjutprotokollet skall signeras av protokollförare och skytt (om protokollföraren deltar i tävlingen skall 
 dennes skjutprotokoll undertecknas av annan skytt på samma tavla), vilket innebär att skytten med sin 
 signatur godkänner de i skjutprotokollet angivna värdena av: 

 - varje pil 

 - antal 20 och 15 poängare första pil 

 - antalet protokollförda pilar 

 - slutresultat 

 Skjutprotokollet skall vara förda med tydliga och läsbara siffror. 

OBS! Ändringar i skjutprotokollet skall bevittnas och undertecknas av samtliga skyttar i patrullen före det pilar 
dragits. 

35.1.8.8 Skytt i åldersklass U21 eller äldre som lämnar in felaktigt eller ofullständigt ifyllt skjutprotokoll (Se SBF 
 35.1.8.7) till tävlingssekretariatet skall diskvalificeras om skytten vinner på de felaktigt angivna  
uppgifterna, i annat fall skall skytten placeras i resultatlistan efter de redovisade värdena på   
skjutprotokollet. Notering om diskvalifikationen avser endast denna tävling. 

 Skytt i åldersklass U16 och yngre som lämnar in ofullständigt ifyllt skjutprotokoll till  
 tävlingssekretariatet placeras automatiskt efter skytt med samma totalresultat vilken har inlämnat 
 fullständigt ifyllt skjutprotokoll. 

35.1.8.9 Särskiljning vid lika poäng: 

 Om flera skyttar uppnår lika totalpoäng avgörs ordningsföljden enligt följande: 

 På svensk jaktrond – individuellt och lag: 

 1: Den skytt som har största antalet 20-poängare, 

 2: Den skytt som har största antalet 15-poängare första pil, 

 3: Är skyttarna fortfarande lika skall de få samma placering. 

  

 35.1.9 Skjutprotokoll och säkerhet jaktbågskytte 
 Se WA Kapitel 28 

 35.1.10 Förfrågan, överklagande och tvister – jaktbågskytte 
 Frågor och tvister som rör de offentliga preliminära omgångsresultaten skall inges till domare eller 
 tävlingsledning utan dröjsmål. 

 Protesttid för de offentliga preliminära resultaten är: 

 - från kvalificeringsomgången, 15 minuter 

 35.1.11 Svenskt Mästerskap i jaktbågskytte 
35.1.11.1 Vid Svenska Mästerskapen (SM) och Svenska Junior Mästerskapen (JSM) i jaktbågskytte skjuts SBF 
 jaktrond omfattande 4x15 mål eller 2x30 mål alternativt 4x20 mål eller 2x40 mål. 

 Tillämpas 2x30 mål skall tre banor om vardera 30 mål utläggas för att patrullindelning om maximalt sex 
 skyttar inte skall överskridas. Tillämpas 4x15 mål skall i enlighet med ovan sex banor om vardera 15 mål 
 utläggas. SM i jaktbågskytte för en skjutstil och åldersklass skall avgöras på samma banor. 



 

 

35.2 600-Rond (rekreationsrond) 

35.2.1 600-rond omfattar 30 pil på respektive avstånd  

 

600 70 m 40 m 40 m 20 m 
RD/H 
CD/H 
BD/H 
RD/H J-V 
CD/H J-V 
BD/H J-V 

 
 
 
 
 
122 cm 

 
 
 
 
 
122 cm 

  

TD/H 
TD/H C-V 
LD/H 
LD/H C-V 
BD/H C-J 
RCD/H 
CCD/H 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
122 cm 

 
 
 
 
 
 
122 cm 

Knatte    122 cm 
 

35.3 Halv 1440- rond (rekreationsrond) 
35.3.1 1/2 WA/SBF -1440 rond omfattar 18 pilar på respektive avstånd. 

 

1440 90 m 70 m 60 m 50 m 40 m 30 m 20 m 
RH 
CH 

 
122 

 
122 

  
80 

  
80  

 

RD 
CD 
RJH 
CJH 

 
 
 
 

 
 
 
122 

 
 
 
122 

 
 
 
80 

 
 
 
 

 
 
 
80 

 

BD/H 
RH S-V 
RD S-V 
CH S-V 
CD S-V 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
122 

 
 
 
 
122 

 
 
 
 
80 

 
 
 
 
80 

 

BD/H J-V 
RCD/H 
CCD/H 

    
 
122 

 
 
122 

 
 
80 

 
 
80 

TD/H 
TD/H C-V 
LD/H 
LD/H C-V 
BCD/H 

     
 
 
 
122 

 
 
 
 
122/80 

 
 
 
 
80 

Knatte       122 
 



 

  



35.4 PAA-ronden (rekreationsrond) 
35.4.1 PAA-ronden omfattar för damer och herrar U16 och äldre barebow och recurve: 

På 18,3 m 12x5 pilar mot 15 tum (engelska tum) 5-ringad svart/vit eller blå/vit tavla. Markeringen ger från centrum 
räknat: 5, 4, 3, 2 respektive 1 poäng. 

 

 

 


