
                          SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET                

 
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Svenska Bågskytteförbundet  +46 (0) 708 103 133 

Cenneth Åhlund  https://www.facebook.com/bagskytte 

Blåbärsvägen 3  www.bagskytte.se 
155 31  NYKVARN  cenneth.ahlund@bagskytte.se 

 

Svenska Bågskytteförbundet 

 

Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2016-04-22..23 

Plats  Scandic Hotell Norr, Norrköping 

Närvarande Bo Palm, ordf, PeO Gunnars, Kurt Lundgren, Peter Holt förutom 

§34d(jäv), Ellinor Ryrå, Rolf Rönnlund, Gullimar Åkerlund, Rolf 

Volungholen t.o.m. §34f och Cenneth Åhlund  

Anmält förhinder Christina Priklonsky och Susanne Lundgren

  

   

§16-25 Öppnande  

Ordföranden Bo Palm hälsar välkommen  

 

§16-26 Val av mötesordförande 

  Peo Gunnars  

 

§16-27 Val av sekreterare 

 Cenneth Åhlund  

 

§16-28 Justeringsperson  

Kurt Lundgren  

 

§16-29 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen.  

   

§16-30 Rapport från valberedningen 

 Ordf Berryl Arvehell redogör för aktuell nomineringslista och 

arbetet för att nå fram till densamma 

 

§16-31 Inför konferens och årsmöte 

a) Genomgång propositioner och motioner. Diskussion om Rolf 

Volungholens förslag om ändrad instruktion för 

regelkommitténs remissförfarande, beslutas bordläggas för 

utredning då dagens regler egentligen redan idag kan anses 

tillfyllest. 
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b) Genomgång konferensprogram, beslutades att programmet kan 

genomföras. 

c) Beslut om att balansera 2015 års resultat, ca 608 tkr, i bokslutet 

i ny räkning. 

d) Frågan om 3D-tourens pg-konto som funnits knuten till SBF:s 

organisationsnummer utan vare sig styrelsen, kansli eller 

revisors kännedom. Cenneth Åhlund uppdras att lösa detta 

snarast, beslutas att kontot ska avslutas i samråd med ansvariga 

för 3D-touren. För att därefter komma fram till en bra lösning 

för båda parter. 

 

§16-32 Kansliet  

a) Beslutar fastställa svenska rekord enligt bilaga 2 

b) Beslutar att godkänna Hästdalens Medeltida Ryttarförening 

som ny förening i förbundet  

c) Anmälan om regelkommittén hantering i aktuella 

regelfrågor från Ulf Gidensköld har inkommit(behandlas i 

§34e) 

d) Ekonomisk uppföljning för 2016 ser ut att följa budget väl 

 

§16-33 Rapporter  

a) Cenneth Åhlund nomineras till ledamot i WAE:s styrelse(drar 

tillbaka nominering till Field&3D) och Gullimar Åkerlund till 

WAE:s juniorkommitté vid WAE kongress i Nottingham. 

Cenneth respektive Bo Palm representerar SBF på nämnda 

kongress. 

b) Bo Palm informerar om nyligen besökt årsmöte hos SOK där 

ny ordförande valdes, Hans Westberg, f.n. ordf. i 

Handbollsförbundet. 

c) Bo redogör för det avtal som träffats med Fredrik Gidensköld 

och dess efterlevnad 

d) Kurt Lundgren redogör för de SM som arrangerats inomhus, 

mycket lyckade om än med en viss kritik över tidsåtgången.  

e) Beslutas att tränarkonferensen i 24-25 september, tillsammans 

med ungdomskonferens och SM-arrangörskonferens 

arrangeras på Scandic Hotell Skogshöjd i Södertälje. 
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§16-34 Beslutsfrågor 

a) Ny sportchef, gick genom ansökningar, beslutar att AU får i 

uppdrag att slutföra beslutet och offentliggöra detsamma när 

alla ansökande informerats.  

b) Rolf Volungholen informerar om plats och datum för de 

regionala konferensernas. Rolf V och Bo medverkar på 

samtliga och andra ledamöter på de som är lämpliga. 

c) Kurt får till uppgift att bilda en kommitté som utreder formatet 

för framförallt inomhus-SM och JSM för ett snabbare upplägg.  
d) Beslut med anledning av inkommen anmälan från Ulf 

Gidensköld, yrkande att Regelkommittén agerat felaktigt i 

samband med att två förtydliganden införts i regelboken, se 

bilaga 1, kortfattat angående hur skall en nummerlapps reklam 

hanteras respektive att ett osportsligt beteende kan innebära 

omedelbar diskvalifikation, hanteras. 

 

En enig förbundsstyrelse beslutar att Regelkommittén har 

agerat enligt den befogenhet de har getts enligt det 

stämmobeslut som togs om regelkommitténs bildande.   

 

Överklagande   

Överklagandet av SBF beslut ska ske till 

Riksidrottsnämnden(RIN) senast inom tre veckor från att 

beslutet meddelats 

e) Cenneth presenterar den kommunikationsplan han tagit fram, 

beslutas bordläggas för omarbetning 

 

§16-35 Övriga frågor  

a) Beslutas att Cenneth representerar SBF på Almedalsveckans 

Idrottens Dag då det bedöms kunna ge fortsatt goda effekter 

för förbundet och bågskyttesporten. Kommande år ges GS 

befogenhet att avgöra huruvida medverkan ska ske. 

b) Fråga från ledamot huruvida en föråldrad dator kan bytas ut, 

beslutas att respektive ledamot avgör detta när datorn är 

avskriven. Kan noteras att förbundet idag har flera ledamöter 

med föråldrade datorer. 
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c) Diskussion om föreningar som ej betalar fakturor, men som 

saknas påtryckningsmedel för(saknar tävlande), efter två år 

utebliven betalning behandlas dessa som om de begärt utträde 

ur förbundet och skall avföras hos RF. 

d) Bo redogör för RF/SISU:s fyra inriktningar och fem strategiska 

mål. 

e) Bo informerar om ansökan om att arrangera 3D-EM i Göteborg 

2018 är inskickad och svar erhålls efter EM i Nottingham. 

f) Cenneth informerar om uthyrningsvillkoren för 

lerduvekastaren, 3000 kr/vecka/inhyrningstillfälle, bokas hos 

den samme. 

 

§16-36 Nästa möte 

24/4 Scandic Norrköping Norr med efterföljande förbundsstämma   

 

§16-37 Mötet avslutas  

Ordföranden avslutade mötet 

 

Stockholm 2016-04-23 

 Vid protokollet  

 

Cenneth Åhlund 

 

 

Justeras: Peo Gunnars ordf möte    Kurt Lundgren 
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Bilaga 1 

    

 

Till 

Svenska Bågskytteförbundet 

 

 
 

 

Anmälan om felaktig införa regler av Regelkommittén 
 
 

 

Inledning 

Uppmaning 

Att SBF inom två veckor (senast den 11 april) tillser att Regelkommittén 

(fortsättningsvis betecknas RK), att ta bort de två förändringarna, som är gjorda i 

SBF Bok 3 regel 15.2 och SBF Bok 1 regel 2.3.1.5 och uppmana RK att inkomma med 

förslag till stämman. 
 
Den korta tiden beroende på att regeländringen är så grov och att delar av styrelsen känt till detta en 
längre tid. Innebär att styrelsen själva kunde hanterat ärendet tidigare, utan att en anmälan skulle 
behöva ämnas in. 
 

Ansvarsförhållande 

RK är en kommitté som ligger under SBF:s ansvar. 

Innebär att SBF skall tillse att RK följer SBF:s stadgar beslutade av stämman. 

Innebär också att detta brev är tillsänt till SBF, som ansvariga för RK åtgärder. 
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Stadgar 

Har försökt vara övertydlig och även gjort utdrag från delar av stadgan, för att 

belysa vad där står i denna fråga. Allt för att ingen ledamot i styrelsen vid 

fortsatt behandling, skall kunna hänvisa till att ”Det kände jag inte till”. 

 

Fortsatt prövning 

Grunden är att Regelkommittén ligger under SBF:s ansvarar. 

Jag anser att de tillkommande regler, som gjorda av RK i uppdateringen 

”Redaktionella ändringar och förtydlingar (2016-03-16)” är ett så grovt avsteg mot vad RK har som 

uppgift enligt stadgarna, att om inte ändringar slopas senast den 11 april, är min avsikt att göra en 
anmäla mot SBF enligt  
 

Till RIN med anvisning till RF:s stadgar 14 kapitel, Paragraf 2, punkt16.  

Den som på̊ annat sätt underlåtit att rätta sig efter vad som ålegat vederbörande 

enligt dessa stadgar eller enligt av idrottsorgan utfärdade bestämmelser eller 

fattade beslut.  

 

samt till Verksamhetsrevisorn. 

 

 

Dialog på Facebook med Peter Holt 

Att införda regler inte följer stadgarna var Peter Holt informerad om vid en 

dialog på Facebook redan den 11 feb. 

 

Att som Peter vara ledamot i RK inte ta till sig och välja att bortse från 

stadgarna, fast det påpekas är anmärkningsvärt. Blev mäkta förfärad när 

propositionerna från SBF kom den 11 mars och de saknades där. RK har haft en 

månad på sig på att hantera detta korrekt, men medvetet valt att bortse från 

stadgarna och köra över både SBF och stämman. 

http://www.bagskytte.se/
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Genom att utföra ändringen korrekt av RK och lämnat dom till stämman kunde 

dessa behandlats korrekt 2 ½ månad senare.  

 

RK valde en egen väg. 

 

Nuvarande stadgar gällande Regelkommittén 

Detta är inget önskemål om att göra några justeringar i nuvarande stadgar 

angående RK:s uppdrag. 

Tycker att uppdelningen mellan RK, SBF och stämman är bra utformade. 

 

 

 

 

Utdrag av SBF stadgar, som handlar om förändringar av 
regler samt efterlevnad av densamma. 
 

Belyser nedan lite från SBF:s stadgar och min utgångspunkt till en fortsatt 

prövning. Är bra att jag får återkoppling om jag missuppfattat något. 

 

Regelkommittén  

I inledningen på SBF stadgar står följande. 
- Regelkommittén hanterar tävlingsregelfrågor. 

- 1. Enklare frågor som förtydliganden och enklare kompletteringar kan beslutas direkt av 

regelkommittén.   

- 2. Frågor av stor principiell art skall hänföras vidare till stämman. 

- 3. Övriga frågor bereds av kommittén och efter en remissrunda lämnas de till styrelsen för 

beslut. 
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(Innebär att RK kan rätta till felformuleringar, syftningsfel och regler av 

marginell betydelse) 

Övriga frågor bereds av RK och antingen genom en remissrunda lämnas till 

styrelsen eller lämnar förslaget till stämman. 

SBF styrelse uppdrag 

 

SBF Bok 1 

KAPITEL 4 SBF-STYRELSEN 

§ 28 Åliggande 

SBF-styrelsen åligger bl a att: 

 

2. övervaka efterlevnaden av riksidrottsförbundets (RF:s) och SBF:s stadgar och 

i vederbörlig ordning utfärdade regler 

 

21. tolka de förändringar av Constitution and Rules som beslutas vid WA 

kongress samt om så anses nödvändigt införa dem i SBF:s tävlingsbestämmelser 

i avvaktan på beslut vid nästkommande SBF-stämma; 

 

Det åligger varje ledamot av SBF-styrelsen att göra sig väl förtrogen med 

innehållet i RF:s, SBF:s och WA:s stadgar, bestämmelser och anvisningar. 

 

SBF Bok 2 

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. 

 

 

Min sammanfattning och tolkning av stadgarna 
- Finns inget stöd i stadgarna att Regelkommittén självständigt kan införa nya regler.  

http://www.bagskytte.se/
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- SBF skall tolka förändringar efter varje WA kongress och vid brådskande tillfälligt införa 

dessa i stadgarna, som därefter skall beslutas på nästkommande stämma. Innebär att det 

enbart är nya brådskande regler, där det kan bli konflikt med WA, som då införs av SBF:s 

styrelse. 

 

- SBF:s stämma har valt att ha en annan utformning av vissa regler i jämförelse med WA:s. I de 

fall de skiljer sig åt går SBF:s regler före WA:s. Innebär att vi inte med automatik ändrar vårt 

regelverk, för att vara identiskt med WA:s. 

Sammanfattning av felaktigt införda regler av 
Regelkommittén 
 

Regelkommitténs uppdrag 
- 1. Enklare frågor som förtydliganden och enklare kompletteringar kan beslutas direkt av 

regelkommittén.   

Regelkommittén har tvärtemot gällande stadgar och mandat infört två nya 

regler: 
• Ny text och innebörd av 15.2, där införande av ny regel ”Även grovt osportsligt beteende kan 

medföra omedelbar diskvalifikation” är synnerligen grovt avsteg gentemot stadgarna. 

Dessutom är det en bestraffningsregel, som ändrar samspelet mellan jury, domare och skytt. 

Denna typ av regeländringar kan enbart tas av stämman. 

• Ny regel 2.3.1.5, där RK bortser från att SBF har egna reklamregler och att tillägg av en ny 

regel inte kan tas av RK. 

SBF har på sitt ansvar, att stadgarna följs av Regelkommittén och SBF skall 

vidta nödvändiga åtgärder mot RK, för att rätta till misstagen och att de inte 

uppkommer igen. 

 

Egen bedömning med anledning av RK:s skrivning 
 

En egen fundering med anledning av RK:s införande av ”Även grovt osportsligt 

beteende kan medföra omedelbar diskvalifikation” i 15.2. 

http://www.bagskytte.se/
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Hade jag varit domare så hade mitt beslut blivit. 

 

Regelkommitténs agerande har varit ett Grovt osportsligt beteende mot SBF:s 

regelverk och döms till omedelbar diskvalifikation från fortsatt arbete i 

Regelkommittén. 

 

Tur för RK att deras egen skrivning inte kan användas i min anmälan 

(domarrapport till juryn) till SBF, utan att det är SBF:s styrelse (juryn), som 

fattar det slutliga avgörandet. 
Genomgång av felaktigt införda regler av 
Regelkommittén 
 

15.2 

SBF 15.2 i jämförelse med WA:s regelverk 

 

SBF 15.2 finns inte hos WA, så det går inte att göra hänvisningar till ändringar 

av WA. 

15.2 är framtagen, då WA:s regelverk i motsvarande regler i 15.1.7.1 har 

problem med att den medförde en subjektiv bedömning av domaren. 

 

Regeln 15.1.7.1, återfinns även i SBF:s regelverk med samma skrivning som 

WA.  

 

Enligt domarhandboken belyses problemet med skrivningen i 15.1.7.1. 

” Detta är naturligtvis en gråzon för domaren. Vad menas med osportsligt 

beteende? Tolkningen är mycket subjektiv och beror mycket av domaren.” 

Hela skrivningen i 15.1.7.1: ”Osportsligt beteende tolereras inte. Sådant 

beteende av en tävlande eller av en som bedöms assistera en tävlande skall 

innebära att den tävlande diskvalificeras och kan även resultera i uteslutning 

från kommande tävlingar.” 

http://www.bagskytte.se/
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Då texten i 15.1.7.1återfinns i både i SBF:s och WA:s stadgar, föranleder detta 

inte till några nya ändringar i 15.2. 

 

Däremot har stämman fattat ett bra beslut, genom att införa 15.2 i SBF:s 

regelverk, där det är juryn som avgör. Man har lagt till förtydligandet att vid 

fara för tredje man får skytten inte fortsätta skjuta. 

 

Från 15.2:  

”Skytt som varnats för diskvalifikation kan fortsätta skjuta under protest tills 

tävlingsjuryns beslut är klart, utom i de fall skytten diskvalificerats med 

anledning av att denne utgör en säkerhetsrisk.” 

Förändringar i 15.2  (hela regeln utskriven nedan) 

 

Förändringen som är gjord av RK i kursiv stil längst ner och markerat med rött. 

 

15.2 Tävlingsbestraffning   

 

Tävlingsjury eller domare kan besluta om varning, poängavdrag eller 

diskvalifikation. Juryns sammansättning se SBF 3.13   

 

Skytt som under tävling bryter mot tävlingsbestämmelserna skall vid varje 

tillfälle tilldelas skriftlig varning.   

 

Behörighet, diskvalifikation   

Se WA 15.1    

Dessutom kan följande diskvalificeras:  
• skytt 16 år eller äldre som lämnar ofullständigt eller felaktigt ifyllt skjutprotokoll och skytten 

vinner på de felaktigt uppgivna uppgifterna.  

• Skytt som är påverkad av droger eller alkohol och därmed utgör en säkerhetsrisk   
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Diskvalifikation skall avgöras av tävlingsjuryn, enskild domare skall endast 

meddela skytt om att varning avser diskvalifikation, vilket också klart skall 

framgå av domarens varningsnotering på skjutprotokollet. Domare ska snarast 

rapportera diskvalifikationsvarningen till ordförande i Tävlingsjury, rapporten 

skall innehålla de omständigheter som domaren åberopar.   

 

Skytt som varnats för diskvalifikation kan fortsätta skjuta under protest tills 

tävlingsjuryns beslut är klart, utom i de fall skytten diskvalificerats med 

anledning av att denne utgör en säkerhetsrisk. Även grovt osportsligt beteende 

kan medföra omedelbar diskvalifikation. 

 

Ursprunglig utformning av 15.2 

Regeln är till för att säkerställa att diskning är korrekt, genom att domaren 

föreslår diskning, men det viktiga mer regeln är att beslutet tas av tävlingsjuryn.  

Dvs en domares subjektiva bedömning säkerställs av en objektiv jury. 

 

Enda fallet där domaren kan ta en direkt diskning är vid fara för tredje man eller 

som det står ”utgör en säkerhetsrisk”. 

 

Ny skrivning i 15.2 

”Även grovt osportsligt beteende kan medföra omedelbar diskvalifikation”, är 

en helt ny regel, som ändrar det ursprungliga syftet med regeln. Detta genom att 

domaren även vid fall där skytten inte utgör en säkerhetsrisk subjektivt kan 

diska en skytt utan möjlighet för skytten att föra fram sin syn till tävlingsjuryn. 

 

Begreppet ”grovt osportsligt beteende”. 

Någon som vet vad det betyder? 

Finns inte beskrivet någonstans i stadgarna eller mig veterligen någon annan 

stans heller. 
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Vad är vitsen med att införa en regeltext, som är så otydlig och subjektiv? 
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Regelkommitténs mandat att ändra i regelverket 

Enklare frågor som förtydliganden och enklare kompletteringar kan 

beslutas direkt av regelkommittén.   

RK:s ny skrivning är ett grovt åsidosättande av stadgarna pga. 
• RK har inte mandat till att lägga till en regel. 

• Regeln innefattar även ny regel om bestraffning, som gör det x:a grovt. 

Andemeningen i 15.2. 

Hade en intressant dialog med Bosse Palm, där Bosse ofta kom tillbaka till 

andemeningen av en regel och inte själva texten. Jag är i princip inte för 

andemeningen i en regel, då andemeningen kan tolkas olika. Det är viktigt att 

texten är tydlig i reglerna och vid otydligheter gemensamt ta ett beslut om en 

bättre formulering. 

 

Nu tänkte jag ändå använda denna formulering till Er, som tycker att den 

ändrade skrivningen är bra. ”Även grovt osportsligt beteende kan medföra 

omedelbar diskvalifikation”. 

 

Tänk då på Bosses ”Andemening”:  

Andemeningen i 15.2 är att alla skyttar skall ha möjlighet kunna framföra sin 

version till juryn innan beslut tas. Domaren subjektiva bedömning skall inte vara 

slutgiltig. 

 

RK nya regel har helt bortsett från detta och gett regeln en helt ny innebörd, 

vilket syftar till att ge mer subjektiv makt åt domaren. 

 

Dessutom är regeln helt obefogad, då nuvarande regelverk ger samma 

möjligheter till att diskvalificera en skytt. Enda skillnaden är att skytten får 

skjuta vidare och domaren behöver lämna en domarrapport till juryn innan juryn 

fastställer eller ändrar beslutet. 
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Är det säkert att alla domare är bekväma med den makten. Det gamla 

skrivningen, där juryn även bedömde händelsen, gav domarna en bekräftelse på 

han/hon bedömt situationen rätt. 

 

De domare, som anser att de alltid har rätt och att juryn inte behöver pröva deras 

beslut, är givetvis för denna skrivning. 

 

Hänvisning i 15.2 till WA:s regel 15.1 

 

I SBF, 15,2 står följande 

Behörighet, diskvalifikation   

Se WA 15.1    

 

SBF regler hänvisar till WA regler, men har valt att inte följa den fullt ut. 

 

Stycke i 15.2 

”Diskvalifikation skall avgöras av tävlingsjuryn, enskild domare skall endast 

meddela skytt om att varning avser diskvalifikation, vilket också klart skall 

framgå av domarens varningsnotering på skjutprotokollet.” 

 

Stycket redovisar klart och entydigt SBF:s stämmas ställningstagande, att 

domaren inte får omedelbart får diska skyttar (undantaget fara för tredje man), 

utan det enbart är juryn som kan göra detta. 

 

Upprepar igen: 

”Diskvalifikation skall avgöras av tävlingsjuryn”. 

 

 Regelverket är tydlig. 

”Diskvalifikation skall avgöras av tävlingsjuryn”. 
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RK:s nya regel tar bort hela syftet och grundtanken i 15.2. 

 

Hastverk vid publicering av ny regel i 15.2 

Den nya regeln infördes redan i Redaktionella ändringar och förtydligar (2016-02-05) ”, då 

med en annan skrivning där ordet ”grovt” saknades. ”Även osportsligt beteende kan 

medföra omedelbar diskvalifikation”.  

 

Konsekvensen av den skrivningen var att allt som domaren ansåg var osportsligt 

kunde medföra omedelbar diskning.  

T.ex. en 13 årig tjej, som kastar kolapapper på sin kompis på skjutlinjen, kunde 

enligt regelverket omedelbart diskas. 

 

Peter Holt sittande i Regelkommittén försvarade skrivningen och ville inte gå 

med på att den var extremt subjektiv och allt rättsskydd för skyttarna försvann. 

 

Först 6 veckor senare efter skriftligt mail till Regelkommittén med cc till SBF, 

gjordes en justering med tillägget ”grovt”. 

 

Stadgarnas skrivning av vad RK får göra: 
- 1. Enklare frågor som förtydliganden och enklare kompletteringar kan beslutas direkt av 

regelkommittén.   

Betyder att hastverket överhuvudtaget inte fick införas av RK och att RK:s 

förslag till skrivning istället skulle granskas av stämman om både lämpligheten 

att införa en ny regel men också formuleringen. 

 

Peter Holt svarat på mail ställda till Regelkommittén 

Peter har via mail motiverat med följande: 

”WA Anser att den text de har om att osportsligt uppträdande är oacceptabelt 

innefattar möjligheten till omedelbar diskvalifikation. Vi anser att det är 
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tydligare om vi faktiskt skriver ut att så är fallet. Därför anser vi att det handlar 

om ett förtydligande och inte om en regeländring.” 

 

Denna form av argumentation ”WA anser” (går alltid att hitta någon som anser) 

har ingen bärighet på att ändra SBF:s stadgar av Regelkommittén. 

 

Hade WA ansett att denna skrivning var nödvändig, hade den stått i WA:s 

regelverk. 

 

Även om så varit fallet skall RK bereda ärendet, och lämna detta för beslut av 

stämman.  

2.3.1.5 

Skall inte lägga lika mycket tid på 2.3.1.5, men även vid detta införande bryter 

Regelkommittén vid gällande stadgar. 

Ny regel under 2.3.1’ 

 

”2.3.1.5 Reklam på startnummerlapp/namnlapp tillhör arrangören och skall inte 

räknas in i skyttens reklam.” 

 

Regelkommitténs mandat att ändra i regelverket 

Enklare frågor som förtydliganden och enklare kompletteringar kan 

beslutas direkt av regelkommittén.   
• RK har inte mandat till att lägga till en regel. 

 

SBF:s reklamregler 

Så här står det under 2.3.1  

”Nedanstående reklamregler gäller för tävlingar i Sverige och vid 

klubbrepresentation utomlands. För landslag och vid internationella WA-
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tävlingar inklusive stjärntävlingar och Swedish Open gäller WA reklamregler 

(se WA 2.2)”.  

 

Redan i inledningen på 2.3.1, står att på svenska tävlingar gäller svenska 

reklamregler och på WA tävlingar gäller WA:s regelverk. 

 

Regelkommitténs svar via Peter Holt 

”När det gäller 2.3.1.5 så handlar det också om ett förtydligande. Arrangörens 

reklam på nummerlappen har tillåtits under mycket lång tid även om det inte 

har stått så uttryckligen i den svenska delen av regelverket. WA har det med i 

WA2.2.7.1.” 

 

RK:s argument: Arrangörens reklam tillåtits under mycket lång 

Det har inte varit tillåtet enligt vårt svenska regelverk, så i praktiken har 

arrangörerna brutit mot regelverket under lång tid. Inget annat. 

 

RK:s argument: WA har det med i WA2.2.7.1. 

Som det står i inledningen av 2.3.1  

”Nedanstående reklamregler gäller för tävlingar i Sverige………” 

Att hänvisa till WA2.2.7.1 och att det därmed borde vara tillåtet och missat i 

SBF:s regler är att vilseleda. 
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Tar man hela texten till WA2.2.7.1, så finns där två delar. 

”Reklam som avses i 2.2.6 och 2.2.7 ovan får inte vara större än 400 cm2 per 

plagg eller artikel. Reklam på skyttens nummerlapp avses inte i denna regel” 

 

RK hittar en mening i WA2.2.7.1, som passar deras argumentation. 

 

Med den argumentationen, borde vi också införa att reklamen inte skall vara 

större än 400 cm2 per plagg. 

 

Vald skrivning av stämman 

Stämman har valt att ha en annan skrivning och då kan inte Regelkommittén 

hitta en utryckt mening i en paragraf hos WA och lägga till den. Då åsidosätter 

man stämmans beslut.’ 
 

Otydlighet vid publicering av ny regel i 2.3.1 

I den första utgåvan av ändringarna i Redaktionella ändringar och förtydligar (2016-02-05) ”, 

var hela regelverket utskrivet.  
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Vid förfrågan om 2.3.1.4 var slopad, var svaret. 

”Den hade tydligen fallit bort när dokumentet sammanställdes” 

Det är mänskligt att det från och till blir fel, men skall givetvis undvikas i ett 

regelverk. 

Regeländring av 2.3.1 

Hade varit enkelt för RK att lägga fram detta till stämman som en Proposition, 

men valde som med 15.2 att inte följa stadgarna. 

 

 

 

Hälsningar 

 

Ulf Gidensköld 

Halmstad BF 
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Bilaga 2 

 
Förening 60 år BSK Sturarna 

   

      Hedersmedalj i GULD /Klas Lundin/ 
   

  

Ulf Nilsson, BSK Sturarna 
 

  

Rolf Larsson, BK Fjädern 
 Hedersmedalj i SILVER: Inger Johansson, BK Vildkaninen 
 

  

  
   Hedersmedalj i Brons: Hans-Owe Krusell, Motala BSK 

 

  

Peter Bergkvist, BK Fiskgjusen 
 

  

Rolf Volungholen, Bollnäs BK 
 

  

  
   Förtjänstplakett i GULD: Patrik Armuand, BSK Sturarna 

 

  

Jan-Olof Salminen, BSK Sturarna 
 

  

Kenth Bergström, Tyresö BS 
 

  

Anders Kempe, Åtvidabergs BSK 
 

  

  
   Förtjänstplakett i SILVER: Jonas Hultgren, BSK Sturarna 

 

  

  
   Förtjänstplakett i BRONS: Mikael Anderle, BSK Sturarna 

 

  

Elisabet Huzelius, Tyresö BS 
 

  

Lars-Erik Backberg, Tyresö BS 
 

  

Helge Köhler, Tyresö BS 
 

  

Robert Nilsson, Åtvidabersg BSK 
 

      Godkännande av Klubb 
   

Klubb:  
 

Hästdalens Medeltida Ryttarförening  

 

  

RF-NR: 

51969   

   

  

Organisationsnummer: 802487-5133 

 
      Distrikt: 

 
Norra Svealands BF 

  

      

      SVENSKA REKORD 
 

Poäng Namn/Klubb Plats 

            

2016-01- DC16 SBF 18 m/15 144 Moa Andersson, Kristianstads BK Stockamöllan 
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09 pil 

2016-01-
09 DCE 

SBF 18 m/15 
pil 144 Moa Andersson, Kristianstads BK Stockamöllan 

2016-01-
09 DC50 

SBF 18 m/15 
pil 136 Anette Andersson, Kristianstads BK Stockamöllan 

2016-01-
09 HaHCE 

SBF 18 m/15 
pil 144 Håkan Törnström, Karlskrona BK Stockamöllan 

2016-01-
09 HaHC50 

SBF 18 m/15 
pil 144 Håkan Törnström, Karlskrona BK Stockamöllan 

2016-01-
16 DL16 

SBF 18 m/60 
pil 511 Sofia Borén Hölaas, Södertälje BF Finspång 

2016-01-
27 DB60 

SBF 18 m/30 
pil 263 Inga-Lill Idéhn, BS Gothia Angered 

2016-03-
19 HC13 

SBF 12 m/60 
pil 594 

Marcus Arleur Wällstedt, 
Helsingborgs BK JSM Timrå 

2016-03-
19 DC13 

SBF 12 m/15 
pil 143 Johanna Grétarsson, BK Dalpilen JSM Timrå 

2016-03-
19 HC16 

SBF 18 m/15 
pil 149 

Hampus Borgström, Helsingborgs 
BK JSM Timrå 

2016-03-
19 HaHC16 

SBF 18 m/15 
pil 135 Mathias Andersson, Södertälje BF JSM Timrå 

  
    

  

  
    

  

            

      

      SVENSKA LAGREKORD Poäng Namn/Klubb Plats 

  
    

  
2015-03-

14 
HL16, 18 m/3 x 
60 pil GÄVLE BK 1203 Stina Röjestål JSM Bollnäs 

    
  

Helga Lennartsson   

    
  

Rasmus Wallner   

  
    

  
2015-03-

14 
HL13, 12 m/3 x 
60 pil GÄVLE BK 1320 Lucas Gulin JSM Bollnäs 

    
  

Alva Lindblom   

    
  

Sofia Gulin   

  
    

  
2016-03-

19 
HL16, 18 m/3 x 
60 pil GÄVLE BK 1248 Stina Röjestål JSM Timrå 

    
  

Helga Lennartsson   

    
  

Rasmus Wallner   
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