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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid:  2020-11-29 kl 18-20:45 

Plats: Teams 

Närvarande    Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Bo Palm (BP), Rolf Volungholen 

(RV), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Emil Arnesson (EA), 

Ann-Sofie Wredendal (AW), Ellinor Ryrå (ER) samt anställda Kaarina 

Saviluoto (KS) och Therese Lundqvist (TL)   

Förhinder:     Fredrik Rudin (Valber)  

 

§20–121  Mötets öppnande och inledning 

 

§20–122  Val av mötesordförande och mötessekreterare  

Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund             

    

§20–123  Val av protokolljusterare   

Föreslogs och valdes Emil Arnesson 

 

§20–124  Fastställande av dagordning 

Godkändes 

 

§20–125  Valberedningen informerar  

Utgår 

 

§20–126  Kanslifrågor  

a. Kanslirapport, GS informerar om det ekonomiska utfallet och redovisningen 

godkändes   
b. Bokslut, GS informerade om förväntat utfall som blir positivt, mycket pga. 

Covid19, redovisningen godkändes  

c. Budgetinformation, GS informerade om den preliminära budget som 

föreligger. Redovisningen godkändes  

d. Beslutar att återuppta den anställning av Christine Bjerendal på 50% under 6 

mån i samarbete med SOK, från februari.  

 

§20–127  Övriga frågor 

a. Kommunikation inom SBF, EA och RV redogör för sin rapport om behov 

och förslag på väg framåt. Beslutar att gå vidare i tresteg med 

offertförfrågan för 1 grafisk profil 2 skapa material 3 ny hemsida. GS 

uppdras att budgetutrymme för beslut i januari. 
(Se bilaga 1)  

b. Tränarlyft, MC och GS redogör för sitt förslag till Tränarlyft Beslutar gå 

vidare med förslaget. GS uppdras att skapa budgetutrymme, för beslut i 

januari. (Se bilaga 2)  

c. Värderingar och kultur RV rapporterar om kommande veckas möte i 

arbetsgruppen och ärendet bordläggs i övrigt till styrelsemöte i januari 
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

d. Policygenomgång GS leder en genomgång av existerande policys och med 

vissa justeringar beslutas samtliga fastställas för publicering. (Se bilaga 3–6) 

e. Beslutar att JL får i uppdrag att förbereda propositionen om ny 

domarorganisation tillsammans med Tävlingskommittén   

f. Beslutar att JL med hjälp av tävlingskommittén får i uppdrag att i 

regelverket möjliggöra matchstegar i 50+ vid inomhus-SM. Bedöms inte 

behöva tas till stämman.    
g. BP förtydligar inskickad rapport från Tävlingskommittén. Beslutar 

godkänna rapporten. GS ombeds söka arrangörer till Inomhus-SM senior 

2021 enligt de förslag rapporten anger. (Bilaga 7)   
h. AW förtydligar inskickad rapport från Beridetkommittén, beslutar godkänna 

rapporten     
i. BP förtydligar den inskickade rapporten från Framtidskommittén avseende 

e-archery. Ledamöterna får i uppdrag att tänka och läsa på inför mötet i 

januari för beslut om hur vi tar nästa steg. (Bilaga 8)   

j. ER och GS redogör för det möte arrangörsklubben Sturarna haft om NUM 

2021(2020) där de beslutat att 28 december är deadline för beslut om att 

arrangera eller ej. GS fick i uppdrag att prata med övriga nordiska länder om 

tre alternativ. 1 Ställa in, 2 Arrangera enligt plan 3 Arrangera NUM landsvis 

men live, utan matcher, en dag. Beslutar att stå bakom det beslut som tas 

fram i samverkan med övriga i WAN.   
k. Beslutar att på tävlingskommitténs förslag att lägga ner Klassikern, bl.a. 

pga. Covid19 under 2020 men även framtida eventuella förändringar i SM-

arrangemang pga. Covid19 eller annat.   

l. GS redogör för starten, vecka 2, 2021 av Super Archer (Bilaga 9). 
m. Beslutar att inte utse Årets Bågskytt för 2020.   

n. Beslutar att göra upprop, genom GS:s försorg, för nominering av årets 

ledare med fokus på insatser för idrottens fortlevnad under Covid19. 

o. GS informerar om den undersökning Aftonbladet genomför i hur SF 

hanterar representation, resor och medföljande. GS har svarat med 

grundläggande fakta och välkomnat dem att granska våra underlag. 

p. Beslutar att GS, BP och ER representerar vid RF:s extrastämma 22/12 kl. 

17.   
q. RF:s aviserade Remisser inför RIM besvaras GS och ledamöterna ombeds 

läsa genom och avge snabb respons när de kommer för påseende. 
r. CO redogör för aktuella motioner inför RIM 2021 avseende ekonomi i RF 

samt ekonomi för Paraidrott.    
s. Beslutar genomföra Förbundsårsmöte 2021 online. RF:s Maria Gidlund 

vidtalad för support. 

t. CO och GS redogör för planerad Tränarkonferens, beslutar att den ska 

genomföras 6 feb, online.    
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

 

 

§20–128  Reflektion 

Sammantaget snabbt, effektivt och flera viktiga beslut 

 

§20–129  Kommande möten 

a) Teamsmöte 20/12 kl. 20-20:30 

b) Förbundsårsmöte 17 april 2021 online 

 

 

 

Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund  

  

Justeras: Emil Arnesson                                           Mötesordf. Carina Olsson 
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Bilaga 1 
Kommunikation  
Sammanfattning av Emil och Rolfs möte 20201119. 

Uppdraget: Att fundera på profilen till en eventuell anställd kommunikatör alternativt hyra tjänsten 

från en professionell aktör. Bågskyttet som idrott är ju så bra och SBFs styrelse gör det mesta rätt 

men budskapet kommer inte fram. Inte många läser protokoll nu för tiden. 

Emil och Rolf pratade ihop sig om hur vi får mest igen för pengarna och vad som kommer först. Vi 

tror vi pratade om 300-500.000 kr från nu till utgången av 2021. Utan att förminska det som redan är 

gjort är vi båda övertygade om att en professionell aktör ger oss verktygen till att kommunicera 

bättre. 

Utgångspunkten är Kommunikationsstrategi 0.2 där vi vill ändra lite i ordningen och koncentrera 

insatsen på SBFs profil: 

” SBF:s PROFIL 

Vi ska ha en grafisk profil för SBF. Profilen ska innehålla en logotyp, brevmallar, pins, flaggor och 
övrigt profilmaterial som ska användas när anställda, förtroendevalda eller medlemmar är ute på 
evenemang för att öka igenkännandet av vår organisation. Den grafiska profilen ska reglera våra 
riktlinjer för hur våra symboler och begrepp ska användas, färg och form på trycksaker, webbsidor 
och annat presentationsmaterial. Det ska ge SBF en tydlig identitet och vara vägledande vid all 
kommunikation.”   
 

Vi vill ju att flera skall bli bågskyttar och då skall hemsidan vara välkommande och inspirerande för 

dom som inte vet mycket om bågskytte idag. Dagens bagskytte.se ett klick bakom och skall vara det 

öppna intranätet för föreningar/SDF och bågskyttar.  

SBFs profil skall kännetecknas av en logotyp, en färg/färgkombination och pilar/bågskyttetavlor, en 

font som fungerar på hemsida och tryck. Ljudeffekt??? Detta skall genomsyra SBFs kommunikation i 

alla använda kanaler. Igenkänningseffekt är ledordet! 

Plattformar: Hemsida, Youtube, Facebook, Instagram, tryckt material, profil och tävlingsmaterial och 

webbshop prylar. I dag är det svårt att urskilja vad som är SBF eller inte. När vi är redo för Twitter, 

SnapChat eller TikTok så köper vi ett tillägg för dessa. 

Förlag till SBF styrelse: Vi vill göra ett upphandlingsunderlag som ges till 2-3 olika reklambyråer. 

Sedan får vi in förslag och priser och styrelsen väljer den som vi tycker är bäst. 

När detta fundament är klart kan flera kommunicera mera och effekter i form av flera nya till 

bågskytteklubbarna kan förväntas. 

 

Vid tangenterna: Rolf  
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

 

Bilaga 2 

Tränarlyft 

Grundprinciper 

Skjutteknik fokus – om bra följer mentalt med  

Fys – om bra följer mentalt med 

Tid – Hellre flera med ersättning för nedlagd tid än en med heltid (Sverige är långt) 

Utbildning av utvalda – hos WA eller av Hyung Tak Kim eller Kisik Lee 

Utbildning i olika typer av bågar sker genom att nyttja dess experter, mot ersättning 

Projektledare för uppstart 3 - 6 mån deltid, budget = 300 000 kr 

Utbildning tre tränare 3*(resa 15k, hotell 20k, coach 15k, mat 5k, tid 15k) = 210 000 kr 

Lön tillsammans en heltid á 30k*1,6*10(mars-dec) = 480 000 kr om maximalt utnyttjande 

Resor mm 200 000 kr 

 

Total År 1    1 190 000 kr 

År 2                 912 000 kr 

År 3                 950 000 kr 
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Bilaga 3  SBF policy vid uppvaktningar. Beslutad 2020-11-29  
Ansvarig för SBF uppvaktningar är GS som biträdes av ordförande. 

Uppvaktningar: 

1. Födelsedagar 

Vilka: Aktiva funktionärer inom SBF (centralt) 

När: Jämna år från 50 år (60, 70, 80 osv) 

Hur: Blombud 

2. Jubileum 

Vilka: Föreningar inom SBF 

När: Jämna år med början av 50 år 

Hur: När SBF inbjuds att närvara vid firandet av jubileet utdelas SBF:s 

standar. 

3. Avtackningar 

Vilka: Anställda samt styrelseledamöter och valberedning – även personer 

som gjort betydande insats för sporten, ex förbundskaptener 

Hur: Blombud eller personligt  

Not: Uppvaktningens omfattning styrs av den uppvaktade 

4. Framstående placering vid internationella mästerskap. 

Vilka: Medaljörer och Fk 

När: Omedelbart efter hemkomst samt vid inomhus-SM om så är möjligt 

Hur: Blombud 

5. Avliden 

Vilka: 

  

Aktiva styrelseledamöter samt Hedersordföranden och -ledamöter 

När: Begravningsakten 

Hur: Efter samråd med den avlidens familj/begravningsbyrå - blommor 

  


 C

Å,
 C

O
, E

A 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
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Bilaga 4 
 

Jämställdhetsplan  

Bakgrund 

Svenska Bågskytteförbundet tillsatte i samband med jämställdhetskonferensen 2007 en grupp som 

fick i uppdrag att ta fram ett jämställdhetsprogram som skulle presenteras på konferensen innan 

årsmötet 2008.  Denna jämställdhetsplan skall uppdateras årligen eller oftare vid behov. 

SBFs jämställdhetsplan utgår från Riksidrottsförbundets fastställda jämställdhetsmål 2025[1] 

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. 

• Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. 

• Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott. 

• Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett 

likvärdigt sätt. 

• Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska 

vara representerat med mindre än 40 procent. 

•  Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor 

och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka. 

• Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla 

verksamhetsområden.   

Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta målmedvetet så att till Riksidrottsstämman 2025: 

• kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 

procent. 

• valberedningar på alla nivåer består av lika antal kvinnor och män. 

• andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/ 

förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller liknande, inom idrottens olika 

organisationer uppgår till minst 40 procent. 

• andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 procent:  

o inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån, 

o vid riksidrottsgymnasierna (RIG) 

o vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 

o vid SF:s landslagsverksamhet 
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

1                   Svenska Bågskytteförbundet  
Jämställdhetsperspektivet skall vara vägledande i den dagliga verksamheten och genomsyra alla 

verksamhetsområden.  

Representation  
Svenskt bågskytte skall målmedvetet sträva efter att kvinnor och män representeras med minst 40 

procent i styrelser, arbetsgrupper och kommittéer senast 2017, från 2018 är detta mål nått i 

förbundsstyrelsen och i de flesta kommittéerna och skall nu bibehållas.  

Jämställdhetsansvarig utses av styrelsen som sedan adjungerar denne till styrelsen.  

SBF:s valberedning skall bestå av lika många kvinnor och män. Valberedningen skall på ett av sina 

inledande sammanträden ta upp genusperspektivet ur jämställdhetssynpunkt.  

Vid sammansättning av projektgrupper internt och vid extern representation samt vid officiella 

uppdrag, t.ex. RIM eller Riksidrottsforum, där gruppen består av två eller flera bör bägge könen vara 

representerade.  

Styrelsen skall ta fram riktlinjer vid rekrytering och befordran där jämställdhetsperspektivet beaktas. 

Styrelsen och sportkommittén, skall målmedvetet sträva efter en jämnare könsfördelning bland de 

ansvariga för landslagen. Då två ledare åker med på landslagsuppdragen skall om möjligt bägge 

könen vara representerade.  

Förbundet skall aktivt arbeta för att ledarna för landsdelsgrupperna består av bägge könen.   

Resurser  
Herr- respektive damverksamheten, liksom flick- och pojkverksamheten skall erhålla likvärdig status 

inom SBF. Utbildningsplaner för grundläggande jämställdhetskunskap och metoder för spridning av 

dessa utarbetas och utvärderas kontinuerligt.  

Förbundet skall fortlöpande informera, utbilda, förtroendevalda, tränare och anställda på alla nivåer 

så att de beaktar jämställdhetsperspektivet i den dagliga verksamheten.  

Förbundets utbildningar och utbildningsmaterial skall i lika utsträckning synliggöra såväl 

kvinnor/flickor som män/pojkar.  

Vid bågskyttegymnasiet skall flickor och pojkar ha likvärdiga förutsättningar för utövandet av 

bågskytte. Förbundet skall dessutom verka för att en jämn könsfördelning uppnås bland eleverna.  

2                   Distrikten  
Jämställdhetsperspektivet skall vara vägledande i den dagliga verksamheten och genomsyra alla 

verksamhetsområden.  
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Representation  
Samtliga distrikt skall målmedvetet sträva efter att det underrepresenterade könet skall bestå av 

minst 40 procent av ledamöterna i respektive styrelse från 2019.  

Vid nomineringar av ledamöter till förbundsstyrelsen skall distrikten verka för att såväl män som 

kvinnor nomineras i det närmaste lika stor omfattning.  

Distrikten skall målmedvetet sträva efter att såväl män som kvinnor representeras vid möten som 

arrangeras av förbundet, eller andra aktörer, då representationen består av två eller fler personer.  

Distrikten skall målmedvetet sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning bland distriktstränarna.  

3                    Föreningarna  
Jämställdhetsperspektivet skall vara vägledande i den dagliga verksamheten och genomsyra alla 

verksamhetsområden.  

Representation  
Samtliga föreningar skall målmedvetet sträva efter att kvinnor och män representeras med minst 40 

procent i föreningsstyrelserna från 2021.       

Föreningarna skall erbjuda bägge könen likvärdiga möjligheter att utöva bågskytteträning och 

bågskyttetävling.  

Föreningarna skall eftersträva en jämn könsfördelning bland tränare och utbildade domare.  

Resurser  
Föreningarna skall verka för att fördela träningstider och tävlingsmöjligheter efter en genomtänkt 

strategi, så att genusperspektivet genomsyrar föreningens verksamhet.  

Likvärdiga resurser skall fördelas inom föreningarna mellan de olika könen.  

5                    Förändring av stadgar och regler  
Vid varje förändring av stadgar och tävlingsregler skall jämställdhetsperspektivet beaktas. 

6                    Jämställdhet handlar även om inkludering 

Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete tar utgångspunkt ifrån genus. SBFs jämställdhetsplan 

avser inte endast kön inte minst för att alla inte definierar sig som man eller kvinna. Denna 

jämställdhetsplan avser även jämställdhet utifrån: 

− sexuell läggning 

− religion 

− politisk övertygelse 
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Bilaga 5 

Alkoholpolicy  
ALKOHOL- OCH TOBAKSPOLICY  FÖR 

 SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 

Antagen vid SBF:s stämma 2003 – reviderad och beslutad 2020-11-29 

  

Definition 

• Denna alkohol-, drog- och tobakspolicy beskriver hur vi vill ha det inom svenskt bågskytte. 

• Vi skall i alla sammanhang vara ett "rent" förbund fritt från alkohol, droger och andra stimulans- 

och prestationshöjande preparat. 

• Det skall vara naturligt för varje ledare och bågskytt att påpeka när man ser överträdelser från vår 

policy. 

• Alkohol, droger och många andra stimulans- och prestationshöjande preparat styrs dessutom av 

WA:s, RF:s, SOK:s, SPK:s och SBF:s tävlings- och antidopingregler. 

  

Så här vill vi ha det i våra anläggningar 

• Våra bågskytteanläggningar är alkohol- och rökfria vid träning och tävling. 

• Det är rökfritt på tävlingsområdet samt i tränings- och samlingslokaler. 

  

Så här vill vi ha det vid vårt Bågskyttegymnasium(NIU) – tillägg från ovan 

• Det förekommer aldrig någon form av alkoholdryck vid vårt bågskyttegymnasium (NIU) under 

skoltid 

• Det förekommer aldrig någon form av alkoholdryck vid några lokaler i anslutning till 

bågskyttegymnasiet (t.ex. träningshall eller förläggning) vare sig det är skoltid eller fritid. 

Studietiden får aldrig bli en inkörsport till alkoholmissbruk. 

• Det ingår i utbildningsplanen att informera om alkoholens och tobakens negativa inverkan på 

människan och bågskyttet. 

• Det skall vara naturligt för lärare att informera föräldrar om man konstaterar överträdelser från vår 

policy. 
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Så här vill vi ha det vid all utbildning 

• Det ingår i utbildningsplanen att informera om alkoholens och tobakens negativa inverkan på 

människan och bågskyttet. 

• Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband utbildning. 

• Vi använder alkohol med måtta efter avslutad utbildning (t.ex. kvällstid vid flerdagsutbildning) - 

ingen uppträder påverkad.  

• Vi är extra restriktiva när ungdomar är med. 

• SBF bjuder aldrig på alkohol inom Sverige(undantaget internationell representation eller undantag 

efter särskilt förbundsstyrelsebeslut - delegerat till Ordf el GS motsvarande) 

  

Så här vill vi ha det vid tävlingar och läger - nationellt 

• Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning. 

• Vid prov för tävlingslicens informerar vi om alkoholens och tobakens negativa inverkan på 

bågskyttet. 

• Även kvällstid är vi extra restriktiva när ungdomar är med. 

  

Så här vill vi ha det vid tävlingar och läger - internationellt 

• Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning så länge laget har 

tävlande kvar i aktuell tävling. 

• Vid landslagsläger diskuterar ledare och skyttar hur man som representant för Sverige och Svenska 

Bågskytteförbundet bör uppträda på resor, banketter och fester. 

• Överträdelser kan innebära att berörd skytt eller ledare ej blir uttagen vid kommande resor. 

  

Så här vill vi ha det vid representation och fester 

• Vi använder alkohol med måtta - ingen uppträder påverkad. 

• Vi är extra restriktiva när ungdomar är med. 

• SBF bjuder aldrig på alkohol inom Sverige (undantaget internationell representation eller undantag 

efter särskilt förbundsstyrelsebeslut (delegerat till Ordf el GS motsvarande) 

  

Så här vill vi ledare vara föredömen 

• Ledare har ansvar och skall föregå med gott exempel. 

• Ledare ska vara ett föredöme för ungdomar. 
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Bilaga 6 

 

Riktlinje för ersättningar och arvodering 
  

Fastställd 2020-11-29  av förbundsstyrelsen 

Denna riktlinje beslutas av förbundsstyrelsen årligen i samband med beslut om budget. Om eventuella 

avsteg ska göras från denna riktlinje så sker det via beslut av ordförande och vice ordförande och 

informeras övriga styrelseledamöter.  

Ersättningar 
Alla utlägg som genomförs för att stötta förbundets verksamhet ersätts mot kvitto enligt budget eller 

särskild delegation eller beslut. Reseersättning utgår enligt kvitton, traktamente enligt SKV riktlinjer 

för resor över 12 timmar, förmånsbeskattad ersättning för måltid vid endagsförättning. Ersättning för 

resa med bil utgår med kr 2,55 per km. Ersättning för telefon och bredbandsuppkoppling utgår med 

max 300 kr per månad mot uppvisad faktura.  

Förbundsstyrelsen kan välja att köpa in tjänster för specifika uppdrag under en begränsad tid för att en 

uppgift ska bli utförd. I det fall det sker ska det framgå tydligt om uppdraget är av konsultkaraktär 

eller om det rör sig om en projektanställning. Tid, förväntat resultat och ersättning ska framgå av den 

uppdragsbeskrivning som berörda parter skriver på innan uppdraget startar.  

Arvodering 
Förbundsstyrelsen kan besluta att arvodera vissa specifika ideella roller som ersättning för förlorad lön 

eller för en specifik arbetsinsats. 

De roller som är arvoderade är: 

-förbundsstyrelsen ordförande 6000 kr/år och ledamot 4000 kr, plus 500 kr per fysiskt 

styrelsemöte/AU-möte  

-förbundskaptener samt assisterande para-kapten 

Arvoderingen av förbundskaptener utgör av en fast ersättning, enl. FK:s max på f.n. 1080 kr per dag 

som de är på landslagsuppdrag, som ersättning för förlorad arbetsförtjänst, alltså max fem (5) av sju 

(7) veckodagar. Biträdande förbundskaptener, förbundsläkare och andra stödfunktioner får normalt 

ersättning enbart om det krävs att man tar tjänstledigt från sitt arbete.  

Motprestation för att få arvoderingen av förbundet är att förbundskaptenen har utfört sitt arbete 

tillfredställande genom att sköta de administrativa, praktiska och idrottsliga arbetsuppgifterna väl utan 
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onödig administrativ belastning på SBF:s övriga funktioner. Krävs administrativ hjälp så ersätts den ur 

egen tilldelad budget. 

Attestering av ersättningar och arvoden  
Alla ersättningar och arvoden attesteras av generalsekreterare eller ordförande beroende på 

beloppsnivå. 

• Under 5000 kr/ersättning eller arvode attesteras av generalsekreterare 

• Över 5000 kr/ersättning eller arvode, men inom budget, generalsekreterare 

• Övrigt attesteras av ordförande 

 

Ersättningar till generalsekreteraren (GS) attesteras av ordförande, oavsett storlek. Vice ordförande 

eller GS attesterar ordförandes ersättningar, oavsett storlek. 

Medföljande på resor 
Om uppdraget så tillåter, kan medföljande medges på resa men kostnader ska hållas separat, med 

betalning till resebolag, inte via SBF, och eventuell extra kostnad som inkluderas i annan räkning 

regleras i efterhand direkt efter hemkomst. Ordföranden eller vice ordförande ska informeras om 

medföljande på alla resor utanför Sverige. 

Representation vid tävlingar  
Förbundsstyrelsen utser vem som ska representera styrelsen (och därmed få ersättning) på större 

nationella tävlingar så som SM samt ev. nationella och internationella kongresser. Det omfattar även 

personer som är utsedda av styrelsen för specifikt uppdrag till exempel planering av kommande SM-

arrangemang eller lobby-verksamhet internationellt.  Undantag är generalsekreterare som alltid ska 

närvara om möjligt. För andra anställda på förbundet krävs beslut av ordförande eller vice ordförande. 

Om de av styrelsen utsedda representanterna, eller anställda, själva tävlar så utgår inte ersättning, om 

inget annat har beslutats i samråd med ordförande. 

Utlägg redovisas skyndsamt 
Senast nästkommande månad, sker utbetalning, om inget annat överenskommet, den 25:e respektive 

månad (deadline ca 15:e). 

SBF använder Vismaonline.com (för styrelsen och övriga med frekventa utlägg) där allt ska 

registreras. Kvittounderlagen, fästa med häftklammer eller motsvarande på ett A4, skickas sedan in till 

kansliet ihop med en utskrift av redovisningen. 
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Bilaga 7 
 

Svenska inomhus-SM 2021 

Vid möte 2020-11-17 diskuterades behovet av att kunna genomföra ett inomhus-SM för 

seniorer. Liknande upplägg kan även användas för JSM om ett liknande behov skulle uppstå. 

Bakgrund 

På grund av den pågående pandemin så har bågskytteförbundets verksamhet i stort sett 

lamslagits under perioden mars 2020 och fram till idag, och sannolikt en lång tid framåt. 

Tävlingar har ställts in och i princip alla SM har fått ställas in under året. Samtliga ute-SM har 

inte kunnat genomföras liksom Skurups och Timrås två försök vardera att genomföra senior- 

respektive junior-SM inomhus. När det gäller inomhus-SM som skulle skjutas på Bosön nu 

under våren har arrangören beslutat att även detta skall ställas in. Däremot planerar Timrå 

att genomföra JSM den 2-3 oktober. 

SBFs styrelse beslutade den 3 november att uppdra åt Tävlingskommittén, TK, att komma 

med förslag om hur vi skall kunna genomföra ett senior-SM 2021.  

Samlat Senior-SM 

Ett samlat senior-SM är det alternativ som har prioritet 1. Ett SM som kan samla alla 

skjutstilar i Elit, Masters och Veteraner samtidigt. Detta kommer dock att kräva stort 

utrymme med plats för åtminstone 50 – 60 buttar. Om FHM rekommendationer kvarstår att 

det skall hållas ett avstånd på 1,5 – 2 meter för alla så ter det sig i princip omöjligt att 

arrangera ett traditionellt SM. Sannolikt måste någon form av kval genomföras eftersom alla 

inte kommer att få plats.  

Om inte detta fungerar så måste andra alternativ tas fram. Ambitionen är att det skall delas 

ut SM-medaljer inomhus 2021 i alla klasser.  

Delat Senior-SM 

Alternativ till ett samlat SM är att dela på de olika skjutstilarna. Det medför att det behövs 

lokaler som har utrymme för minst 25 buttar. Det medför trots allt en begränsning av antalet 

skyttar vid respektive SM. 
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Även om vi framgent har samma rekommendationer som idag avseende avstånd så kan ett 

SM med en skjutstil medföra att det maximalt kan rymmas 50 skyttar/omgång. D v s högst 

100 skyttar under en dag. Det krävs då att det måste införas en stark begränsning av hur 

många som kvalificerar sig till sitt SM. Bärande frågan är då hur de tävlande tas ut.  

Delat SM i klubbmiljö 

Ett annat sätt som kanske är mer realistiskt är att skjutning sker i mindre lokaler där det finns 

plats för 8 skyttar/skjutstil och ålder. Detta alternativ medför att ett stort antal arrangemang 

måste göras. Ett kval måste genomföras i alla klasser. 

Prioritet 

I följande prioriteringsordning rangordnas alternativen: 

Alternativ 1 Samlat SM över en enda helg 

Samlat SM enligt samma modell som vi haft i många år. Dock kommer ingen lagtävling att 

genomföras då denna modell liksom övriga alternativ kräver någon form av kval för att 

komma med till SM. 

Detta alternativ kräver att en snabb ansökan från klubb eller distrikt då de andra 

alternativen kräver många intresserade arrangörer. Sista ansökningsdag är 23 december för 

ett samlat SM. Därefter vidtas arbetet med att hitta ett antal klubbar som kan tänka sig att 

ta på sig ett ”klass-SM”. 

Alternativ 2 Delat SM i ”klubbmiljö” 

Detta alternativ kan genomföras under samma helg på olika platser. Alternativet kräver att 

det blir ett kval i alla klasser. Maximalt 8 skyttar/klass eller i de mindre klasserna max 4 

skyttar. 

Olika tävlingsplatser enligt följande: OBS! detta är bara ett exempel. Fördel om flera klubbar 

i ett närområde kan vara SM arrangörer. För att uppnå ett ”samlat SM finns några platser 

som kan bli aktuella. Intressanta regioner är Stockholm, Sundsvall, Östergötland med 

Mjölby/Motala som centralort Samt runt Göteborg, enligt nedanstående exempel.  

HBE och DBE BS Gothia16 skyttar Lördag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 

HB50 och DB50 BS Gothia 16 skyttar Lördag em 60 pil + semi + medaljfinaler 

HB60 och DB60 BS Gothia 8 skyttar Söndag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 
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 HRE och DRE Borås16 skyttar Lördag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 

HR50 och DR50 Borås16 skyttar Lördag em 60 pil + semi + medaljfinaler 

HR60 och DR60 Borås 8 skyttar Söndag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 

HCE och DCE Lindome16 skyttar Lördag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 

HC50 och DC50 Lindome16 skyttar Lördag em 60 pil + semi + medaljfinaler 

HC 60 och DC 60 Lindome 8 skyttar Söndag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 

HLE och DLE Grästorp16 skyttar Lördag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 

HL50, HL60, DL50, DL 60 Grästorp16 skyttar Lördag em 60 pil + semi + medaljfinaler 

HI och DI Elit – 60 Grästorp24 skyttar Söndag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 

Antalet skyttar i respektive klass beror på hur många som kvalar. Ovanstående antal skyttar, 

 kan minskas om färre kvalar. 

Kvalet genomförs i klubbarnas hemmiljö och skall genomföras 25 – 26 september medan SM 

skjuts 9 – 10 oktober. 

Förutsättning: Alla som skjuter kvalet måste vara beredda att delta i sitt SM. 

Skjuter skytt kvalet i två klasser måste skytten ta ställning till 

vilken klass hen helst vill ställa upp i. 

Respektive klubb/distrikt som kan arrangera kvaltävlingar måste 

tillse så att maximal rättvisa kan uppnås. Exempelvis måste minst 

två klubbar delta på samma plats. Det måste finnas domare från 

minst två olika klubbar. 

Finansiering: Totalt 152 skyttar  

Egenavgifter som en traditionell tävling 200 kr/deltagare eftersom 

det är ett fåtal skyttar som deltar. 

SBF:s bidrag 0 - 10 000/klubb i ovanstående fall. 

Med vänlig hälsning 

För Tävlingskommittén 

Bosse Palm  
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Bilaga 9 

Super Archers  
  

I vinter kör vi konceptet som World Archery tagit fram i sin ”Lock down Knockout”  

tävling. Tävlingen kommer dock enbart gälla Sverige och svenska bågskyttar.   

Tävlingens utformning 
• 18m inomhus. Normala tävlingsregler där så är tillämpligt 

• Omfattar, Barebow, Recurve och Compound 

• På respektive hemmabana alternativt grannklubben/motsvarande.  

• 10 bågskyttar, 5 kvinnor och 5 män, varav två juniorer (1+1).  

• Lördag-söndag – Rankingrond på 60 pilar, efter rankingronden åker de två 

bågskyttarna, en av vardera kön, med lägsta resultaten ut ur tävlingen. 

• Måndag – Match 1 och 2, sänds live med ljud och bild samt kommentator.  

• Tisdag – Match 3 och 4, eller om man så vill semifinal, sänds live med ljud och bild 

samt kommentator. 

• Torsdag – Medaljmatcher, sänds live med ljud och bild samt kommentator. 

Finalmatch kommer alltså ske man mot kvinna.  

Kvalificering  
Bågskyttarna tas ut med grund i senaste säsongens ranking, undantaget 2021, då 

semifinalisterna på SM plus vinnaren på JSM används, och i samråd med sportkommittén. 

Krav finns både på teknisk, se nedan, och social förmåga. Då avsikten utöver ett nytt 

tävlingstillfälle, är god marknadsföring av bågskytte som en modern idrott med glädje och 

gemenskap. 

 Svar på deltagande meddelas senast en vecka efter uttagning till 

cenneth.ahlund@bagskytte.se annars går platsen till annan kandidat, som väljs ut av SBF.  

Krav på deltagarna och dess miljö 
• Rankingronden, filmas med två kameror, en på skytt och en på tavlan, resultat i 

Ianseo-app, ingen livesändning planerad men kan ske, start kommuniceras till 

tävlingsledning i god tid, senast dagen innan. 

• Matchskyttet, tidpassning extremt viktigt, matcher sker simultant och i alternerande 

ordning. Följer det matchschema, kvällar, normalt mån-tors, som publiceras senare, 

synkroniserat med sin motståndare, teknisk personal och kommentatorer.  

• Kompetens sköta Ianseo-app, kamera(tfn) på stativ 

• Nya tapeter, gärna tavelunderlag i gott skick 

• Snyggt klädda, klubbtröja eller sponsortröja 
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• ”Hela och rena”, ska bli snyggt på webben 

• Social förmåga att kommunicera under sändning både med medtävlande, 

funktionärer och andra.  

• Sändningstest senast två timmar innan match, tävlande som ej kan sända räknas 

lämnat W.O 

• Förmåga ta hjälp av sin omgivning i ex föreningen med teknik och utrustning. 

• Innan vi vet om de kommer kunna vara med, behöver var och en, av de som är 

tänkta att vara med, gå in på denna länk ( http://www.bredbandskollen.se/) för att 

göra en bredbandskoll när de är uppkopplade mot de nätverk de tänkt använda. För 

att de ska kunna vara med i tävlingen måste det minst stå; 

• Nerladdning: 9Mbit/s 

• Uppladdning: 600 Kbit/s 

Teknisk utrustning 
Varje bågskytt behöver följande teknisk utrustning:  

• Ianseo-appen på separat telefon 

• Två kameror, fungerar med mobil/dator/Ipad, med stativ eller motsvarande 

• Fungerande internetuppkoppling  

• Alltså summa tre enheter för internetkommunikation, varav två med live stream  

Skjutstilar 
• Barebow 

• Recurve 

• Compound 

+ Superfinal  

Superfinal 
Segraren från varje vecka går vidare till en superfinal. För att det ska bli rättvist mellan 

skjutstilarna, kommer ett handikappsystem att användas. Mer information kommer.   

Priser 
Placering 1–3 varje vecka vinner presentkort från Bågar & Pilar. B&P får ha sin logga med i 

varje livesändning.  

Priser sponsras av Bågar & Pilar på totalt 14 000kr. SBF sponsrar med 15 000 kr. Prisbordet 

har en summa av 29 000 kr.   

Prisbord respektive skjutstil  

1. 2 500 x 4 = 10 000 kr 

2. 1 000 x 4 = 4 000 kr 

3.    500 x 4 = 2 000 kr                Totalt: 16 000 kr 
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Prisbord Superfinalen  

1. 6 000 kr 

2. 4 000 kr 

3. 3 000 kr                                   Totalt: 13 000 kr  

Tidsplan 
v. 2 Barebow, rankingrond 9-10/1, därefter match mån-tor 

v. 4 Recurve, rankingrond 23-24/1, därefter match mån-tor 

v. 5 Compound, rankingrond 30-31/1, därefter match mån-tor 

Februari Superfinal, exakt datum och format publiceras senare 

  


 C

Å,
 C

O
, E

A 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Datum Ärende Besl/Info/

Disk 

Bordlagd 

till 

Ansv Kom 

2020-11-29 Kommunikation inom SBF 1 Grafisk profil B  EA  

2020-11-29 Kommunikation inom SBF 2 Skapa material B  EA  

2020-11-29 Kommunikation inom SBF 3 Ny hemsida B  EA  

2020-11-29 Tränarlyftet B  MC  

2020-11-29 Inkludering o Värderingar o kultur B  RV  

2020-11-29 e-archery B  BP  

2020-11-29 Tränarkonferens 7 feb 2021 B  CÅ  
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Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  


Tid:  2020-11-29 kl 18-20:45 


Plats: Teams 


Närvarande    Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Bo Palm (BP), Rolf Volungholen 


(RV), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Emil Arnesson (EA), 


Ann-Sofie Wredendal (AW), Ellinor Ryrå (ER) samt anställda Kaarina 


Saviluoto (KS) och Therese Lundqvist (TL)   


Förhinder:     Fredrik Rudin (Valber)  


 


§20–121  Mötets öppnande och inledning 


 


§20–122  Val av mötesordförande och mötessekreterare  


Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund             


    


§20–123  Val av protokolljusterare   


Föreslogs och valdes Emil Arnesson 


 


§20–124  Fastställande av dagordning 


Godkändes 


 


§20–125  Valberedningen informerar  


Utgår 


 


§20–126  Kanslifrågor  


a. Kanslirapport, GS informerar om det ekonomiska utfallet och redovisningen 


godkändes   
b. Bokslut, GS informerade om förväntat utfall som blir positivt, mycket pga. 


Covid19, redovisningen godkändes  


c. Budgetinformation, GS informerade om den preliminära budget som 


föreligger. Redovisningen godkändes  


d. Beslutar att återuppta den anställning av Christine Bjerendal på 50% under 6 


mån i samarbete med SOK, från februari.  


 


§20–127  Övriga frågor 


a. Kommunikation inom SBF, EA och RV redogör för sin rapport om behov 


och förslag på väg framåt. Beslutar att gå vidare i tresteg med 


offertförfrågan för 1 grafisk profil 2 skapa material 3 ny hemsida. GS 


uppdras att budgetutrymme för beslut i januari. 
(Se bilaga 1)  


b. Tränarlyft, MC och GS redogör för sitt förslag till Tränarlyft Beslutar gå 


vidare med förslaget. GS uppdras att skapa budgetutrymme, för beslut i 


januari. (Se bilaga 2)  


c. Värderingar och kultur RV rapporterar om kommande veckas möte i 


arbetsgruppen och ärendet bordläggs i övrigt till styrelsemöte i januari 
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d. Policygenomgång GS leder en genomgång av existerande policys och med 


vissa justeringar beslutas samtliga fastställas för publicering. (Se bilaga 3–6) 


e. Beslutar att JL får i uppdrag att förbereda propositionen om ny 


domarorganisation tillsammans med Tävlingskommittén   


f. Beslutar att JL med hjälp av tävlingskommittén får i uppdrag att i 


regelverket möjliggöra matchstegar i 50+ vid inomhus-SM. Bedöms inte 


behöva tas till stämman.    
g. BP förtydligar inskickad rapport från Tävlingskommittén. Beslutar 


godkänna rapporten. GS ombeds söka arrangörer till Inomhus-SM senior 


2021 enligt de förslag rapporten anger. (Bilaga 7)   
h. AW förtydligar inskickad rapport från Beridetkommittén, beslutar godkänna 


rapporten     
i. BP förtydligar den inskickade rapporten från Framtidskommittén avseende 


e-archery. Ledamöterna får i uppdrag att tänka och läsa på inför mötet i 


januari för beslut om hur vi tar nästa steg. (Bilaga 8)   


j. ER och GS redogör för det möte arrangörsklubben Sturarna haft om NUM 


2021(2020) där de beslutat att 28 december är deadline för beslut om att 


arrangera eller ej. GS fick i uppdrag att prata med övriga nordiska länder om 


tre alternativ. 1 Ställa in, 2 Arrangera enligt plan 3 Arrangera NUM landsvis 


men live, utan matcher, en dag. Beslutar att stå bakom det beslut som tas 


fram i samverkan med övriga i WAN.   
k. Beslutar att på tävlingskommitténs förslag att lägga ner Klassikern, bl.a. 


pga. Covid19 under 2020 men även framtida eventuella förändringar i SM-


arrangemang pga. Covid19 eller annat.   


l. GS redogör för starten, vecka 2, 2021 av Super Archer (Bilaga 9). 
m. Beslutar att inte utse Årets Bågskytt för 2020.   


n. Beslutar att göra upprop, genom GS:s försorg, för nominering av årets 


ledare med fokus på insatser för idrottens fortlevnad under Covid19. 


o. GS informerar om den undersökning Aftonbladet genomför i hur SF 


hanterar representation, resor och medföljande. GS har svarat med 


grundläggande fakta och välkomnat dem att granska våra underlag. 


p. Beslutar att GS, BP och ER representerar vid RF:s extrastämma 22/12 kl. 


17.   
q. RF:s aviserade Remisser inför RIM besvaras GS och ledamöterna ombeds 


läsa genom och avge snabb respons när de kommer för påseende. 
r. CO redogör för aktuella motioner inför RIM 2021 avseende ekonomi i RF 


samt ekonomi för Paraidrott.    
s. Beslutar genomföra Förbundsårsmöte 2021 online. RF:s Maria Gidlund 


vidtalad för support. 


t. CO och GS redogör för planerad Tränarkonferens, beslutar att den ska 


genomföras 6 feb, online.    
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§20–128  Reflektion 


Sammantaget snabbt, effektivt och flera viktiga beslut 


 


§20–129  Kommande möten 


a) Teamsmöte 20/12 kl. 20-20:30 


b) Förbundsårsmöte 17 april 2021 online 


 


 


 


Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund  


  


Justeras: Emil Arnesson                                           Mötesordf. Carina Olsson 
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Bilaga 1 
Kommunikation  
Sammanfattning av Emil och Rolfs möte 20201119. 


Uppdraget: Att fundera på profilen till en eventuell anställd kommunikatör alternativt hyra tjänsten 


från en professionell aktör. Bågskyttet som idrott är ju så bra och SBFs styrelse gör det mesta rätt 


men budskapet kommer inte fram. Inte många läser protokoll nu för tiden. 


Emil och Rolf pratade ihop sig om hur vi får mest igen för pengarna och vad som kommer först. Vi 


tror vi pratade om 300-500.000 kr från nu till utgången av 2021. Utan att förminska det som redan är 


gjort är vi båda övertygade om att en professionell aktör ger oss verktygen till att kommunicera 


bättre. 


Utgångspunkten är Kommunikationsstrategi 0.2 där vi vill ändra lite i ordningen och koncentrera 


insatsen på SBFs profil: 


” SBF:s PROFIL 


Vi ska ha en grafisk profil för SBF. Profilen ska innehålla en logotyp, brevmallar, pins, flaggor och 
övrigt profilmaterial som ska användas när anställda, förtroendevalda eller medlemmar är ute på 
evenemang för att öka igenkännandet av vår organisation. Den grafiska profilen ska reglera våra 
riktlinjer för hur våra symboler och begrepp ska användas, färg och form på trycksaker, webbsidor 
och annat presentationsmaterial. Det ska ge SBF en tydlig identitet och vara vägledande vid all 
kommunikation.”   
 


Vi vill ju att flera skall bli bågskyttar och då skall hemsidan vara välkommande och inspirerande för 


dom som inte vet mycket om bågskytte idag. Dagens bagskytte.se ett klick bakom och skall vara det 


öppna intranätet för föreningar/SDF och bågskyttar.  


SBFs profil skall kännetecknas av en logotyp, en färg/färgkombination och pilar/bågskyttetavlor, en 


font som fungerar på hemsida och tryck. Ljudeffekt??? Detta skall genomsyra SBFs kommunikation i 


alla använda kanaler. Igenkänningseffekt är ledordet! 


Plattformar: Hemsida, Youtube, Facebook, Instagram, tryckt material, profil och tävlingsmaterial och 


webbshop prylar. I dag är det svårt att urskilja vad som är SBF eller inte. När vi är redo för Twitter, 


SnapChat eller TikTok så köper vi ett tillägg för dessa. 


Förlag till SBF styrelse: Vi vill göra ett upphandlingsunderlag som ges till 2-3 olika reklambyråer. 


Sedan får vi in förslag och priser och styrelsen väljer den som vi tycker är bäst. 


När detta fundament är klart kan flera kommunicera mera och effekter i form av flera nya till 


bågskytteklubbarna kan förväntas. 


 


Vid tangenterna: Rolf  
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Bilaga 2 


Tränarlyft 


Grundprinciper 


Skjutteknik fokus – om bra följer mentalt med  


Fys – om bra följer mentalt med 


Tid – Hellre flera med ersättning för nedlagd tid än en med heltid (Sverige är långt) 


Utbildning av utvalda – hos WA eller av Hyung Tak Kim eller Kisik Lee 


Utbildning i olika typer av bågar sker genom att nyttja dess experter, mot ersättning 


Projektledare för uppstart 3 - 6 mån deltid, budget = 300 000 kr 


Utbildning tre tränare 3*(resa 15k, hotell 20k, coach 15k, mat 5k, tid 15k) = 210 000 kr 


Lön tillsammans en heltid á 30k*1,6*10(mars-dec) = 480 000 kr om maximalt utnyttjande 


Resor mm 200 000 kr 


 


Total År 1    1 190 000 kr 


År 2                 912 000 kr 


År 3                 950 000 kr 
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Bilaga 3  SBF policy vid uppvaktningar. Beslutad 2020-11-29  
Ansvarig för SBF uppvaktningar är GS som biträdes av ordförande. 


Uppvaktningar: 


1. Födelsedagar 


Vilka: Aktiva funktionärer inom SBF (centralt) 


När: Jämna år från 50 år (60, 70, 80 osv) 


Hur: Blombud 


2. Jubileum 


Vilka: Föreningar inom SBF 


När: Jämna år med början av 50 år 


Hur: När SBF inbjuds att närvara vid firandet av jubileet utdelas SBF:s 


standar. 


3. Avtackningar 


Vilka: Anställda samt styrelseledamöter och valberedning – även personer 


som gjort betydande insats för sporten, ex förbundskaptener 


Hur: Blombud eller personligt  


Not: Uppvaktningens omfattning styrs av den uppvaktade 


4. Framstående placering vid internationella mästerskap. 


Vilka: Medaljörer och Fk 


När: Omedelbart efter hemkomst samt vid inomhus-SM om så är möjligt 


Hur: Blombud 


5. Avliden 


Vilka: 


  


Aktiva styrelseledamöter samt Hedersordföranden och -ledamöter 


När: Begravningsakten 


Hur: Efter samråd med den avlidens familj/begravningsbyrå - blommor 
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Bilaga 4 
 


Jämställdhetsplan  


Bakgrund 


Svenska Bågskytteförbundet tillsatte i samband med jämställdhetskonferensen 2007 en grupp som 


fick i uppdrag att ta fram ett jämställdhetsprogram som skulle presenteras på konferensen innan 


årsmötet 2008.  Denna jämställdhetsplan skall uppdateras årligen eller oftare vid behov. 


SBFs jämställdhetsplan utgår från Riksidrottsförbundets fastställda jämställdhetsmål 2025[1] 


Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt 


att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. 


• Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. 


• Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott. 


• Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett 


likvärdigt sätt. 


• Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska 


vara representerat med mindre än 40 procent. 


•  Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor 


och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka. 


• Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla 


verksamhetsområden.   


Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta målmedvetet så att till Riksidrottsstämman 2025: 


• kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 


procent. 


• valberedningar på alla nivåer består av lika antal kvinnor och män. 


• andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/ 


förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller liknande, inom idrottens olika 


organisationer uppgår till minst 40 procent. 


• andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 procent:  


o inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån, 


o vid riksidrottsgymnasierna (RIG) 


o vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 


o vid SF:s landslagsverksamhet 


  



https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sv%2DSE&rs=sv%2DSE&wopisrc=https%3A%2F%2Fbagskytte-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fcenneth_ahlund_bagskytte_se%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fbb40d9ce2cea468187cb7a92bb27d59c&wdprevioussession=04d33e54%2D2854%2D4884%2Dbc6c%2D07d95bc9fe8f&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=86A9929F-20D2-B000-81A5-4744431674B2&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=299bac15-3bbb-4cd9-9e85-ac490a3472d7&usid=299bac15-3bbb-4cd9-9e85-ac490a3472d7&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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1                   Svenska Bågskytteförbundet  
Jämställdhetsperspektivet skall vara vägledande i den dagliga verksamheten och genomsyra alla 


verksamhetsområden.  


Representation  
Svenskt bågskytte skall målmedvetet sträva efter att kvinnor och män representeras med minst 40 


procent i styrelser, arbetsgrupper och kommittéer senast 2017, från 2018 är detta mål nått i 


förbundsstyrelsen och i de flesta kommittéerna och skall nu bibehållas.  


Jämställdhetsansvarig utses av styrelsen som sedan adjungerar denne till styrelsen.  


SBF:s valberedning skall bestå av lika många kvinnor och män. Valberedningen skall på ett av sina 


inledande sammanträden ta upp genusperspektivet ur jämställdhetssynpunkt.  


Vid sammansättning av projektgrupper internt och vid extern representation samt vid officiella 


uppdrag, t.ex. RIM eller Riksidrottsforum, där gruppen består av två eller flera bör bägge könen vara 


representerade.  


Styrelsen skall ta fram riktlinjer vid rekrytering och befordran där jämställdhetsperspektivet beaktas. 


Styrelsen och sportkommittén, skall målmedvetet sträva efter en jämnare könsfördelning bland de 


ansvariga för landslagen. Då två ledare åker med på landslagsuppdragen skall om möjligt bägge 


könen vara representerade.  


Förbundet skall aktivt arbeta för att ledarna för landsdelsgrupperna består av bägge könen.   


Resurser  
Herr- respektive damverksamheten, liksom flick- och pojkverksamheten skall erhålla likvärdig status 


inom SBF. Utbildningsplaner för grundläggande jämställdhetskunskap och metoder för spridning av 


dessa utarbetas och utvärderas kontinuerligt.  


Förbundet skall fortlöpande informera, utbilda, förtroendevalda, tränare och anställda på alla nivåer 


så att de beaktar jämställdhetsperspektivet i den dagliga verksamheten.  


Förbundets utbildningar och utbildningsmaterial skall i lika utsträckning synliggöra såväl 


kvinnor/flickor som män/pojkar.  


Vid bågskyttegymnasiet skall flickor och pojkar ha likvärdiga förutsättningar för utövandet av 


bågskytte. Förbundet skall dessutom verka för att en jämn könsfördelning uppnås bland eleverna.  


2                   Distrikten  
Jämställdhetsperspektivet skall vara vägledande i den dagliga verksamheten och genomsyra alla 


verksamhetsområden.  
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Representation  
Samtliga distrikt skall målmedvetet sträva efter att det underrepresenterade könet skall bestå av 


minst 40 procent av ledamöterna i respektive styrelse från 2019.  


Vid nomineringar av ledamöter till förbundsstyrelsen skall distrikten verka för att såväl män som 


kvinnor nomineras i det närmaste lika stor omfattning.  


Distrikten skall målmedvetet sträva efter att såväl män som kvinnor representeras vid möten som 


arrangeras av förbundet, eller andra aktörer, då representationen består av två eller fler personer.  


Distrikten skall målmedvetet sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning bland distriktstränarna.  


3                    Föreningarna  
Jämställdhetsperspektivet skall vara vägledande i den dagliga verksamheten och genomsyra alla 


verksamhetsområden.  


Representation  
Samtliga föreningar skall målmedvetet sträva efter att kvinnor och män representeras med minst 40 


procent i föreningsstyrelserna från 2021.       


Föreningarna skall erbjuda bägge könen likvärdiga möjligheter att utöva bågskytteträning och 


bågskyttetävling.  


Föreningarna skall eftersträva en jämn könsfördelning bland tränare och utbildade domare.  


Resurser  
Föreningarna skall verka för att fördela träningstider och tävlingsmöjligheter efter en genomtänkt 


strategi, så att genusperspektivet genomsyrar föreningens verksamhet.  


Likvärdiga resurser skall fördelas inom föreningarna mellan de olika könen.  


5                    Förändring av stadgar och regler  
Vid varje förändring av stadgar och tävlingsregler skall jämställdhetsperspektivet beaktas. 


6                    Jämställdhet handlar även om inkludering 


Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete tar utgångspunkt ifrån genus. SBFs jämställdhetsplan 


avser inte endast kön inte minst för att alla inte definierar sig som man eller kvinna. Denna 


jämställdhetsplan avser även jämställdhet utifrån: 


− sexuell läggning 


− religion 


− politisk övertygelse 
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Bilaga 5 


Alkoholpolicy  
ALKOHOL- OCH TOBAKSPOLICY  FÖR 


 SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 


Antagen vid SBF:s stämma 2003 – reviderad och beslutad 2020-11-29 


  


Definition 


• Denna alkohol-, drog- och tobakspolicy beskriver hur vi vill ha det inom svenskt bågskytte. 


• Vi skall i alla sammanhang vara ett "rent" förbund fritt från alkohol, droger och andra stimulans- 


och prestationshöjande preparat. 


• Det skall vara naturligt för varje ledare och bågskytt att påpeka när man ser överträdelser från vår 


policy. 


• Alkohol, droger och många andra stimulans- och prestationshöjande preparat styrs dessutom av 


WA:s, RF:s, SOK:s, SPK:s och SBF:s tävlings- och antidopingregler. 


  


Så här vill vi ha det i våra anläggningar 


• Våra bågskytteanläggningar är alkohol- och rökfria vid träning och tävling. 


• Det är rökfritt på tävlingsområdet samt i tränings- och samlingslokaler. 


  


Så här vill vi ha det vid vårt Bågskyttegymnasium(NIU) – tillägg från ovan 


• Det förekommer aldrig någon form av alkoholdryck vid vårt bågskyttegymnasium (NIU) under 


skoltid 


• Det förekommer aldrig någon form av alkoholdryck vid några lokaler i anslutning till 


bågskyttegymnasiet (t.ex. träningshall eller förläggning) vare sig det är skoltid eller fritid. 


Studietiden får aldrig bli en inkörsport till alkoholmissbruk. 


• Det ingår i utbildningsplanen att informera om alkoholens och tobakens negativa inverkan på 


människan och bågskyttet. 


• Det skall vara naturligt för lärare att informera föräldrar om man konstaterar överträdelser från vår 


policy. 
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Så här vill vi ha det vid all utbildning 


• Det ingår i utbildningsplanen att informera om alkoholens och tobakens negativa inverkan på 


människan och bågskyttet. 


• Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband utbildning. 


• Vi använder alkohol med måtta efter avslutad utbildning (t.ex. kvällstid vid flerdagsutbildning) - 


ingen uppträder påverkad.  


• Vi är extra restriktiva när ungdomar är med. 


• SBF bjuder aldrig på alkohol inom Sverige(undantaget internationell representation eller undantag 


efter särskilt förbundsstyrelsebeslut - delegerat till Ordf el GS motsvarande) 


  


Så här vill vi ha det vid tävlingar och läger - nationellt 


• Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning. 


• Vid prov för tävlingslicens informerar vi om alkoholens och tobakens negativa inverkan på 


bågskyttet. 


• Även kvällstid är vi extra restriktiva när ungdomar är med. 


  


Så här vill vi ha det vid tävlingar och läger - internationellt 


• Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning så länge laget har 


tävlande kvar i aktuell tävling. 


• Vid landslagsläger diskuterar ledare och skyttar hur man som representant för Sverige och Svenska 


Bågskytteförbundet bör uppträda på resor, banketter och fester. 


• Överträdelser kan innebära att berörd skytt eller ledare ej blir uttagen vid kommande resor. 


  


Så här vill vi ha det vid representation och fester 


• Vi använder alkohol med måtta - ingen uppträder påverkad. 


• Vi är extra restriktiva när ungdomar är med. 


• SBF bjuder aldrig på alkohol inom Sverige (undantaget internationell representation eller undantag 


efter särskilt förbundsstyrelsebeslut (delegerat till Ordf el GS motsvarande) 


  


Så här vill vi ledare vara föredömen 


• Ledare har ansvar och skall föregå med gott exempel. 


• Ledare ska vara ett föredöme för ungdomar. 
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Bilaga 6 


 


Riktlinje för ersättningar och arvodering 
  


Fastställd 2020-11-29  av förbundsstyrelsen 


Denna riktlinje beslutas av förbundsstyrelsen årligen i samband med beslut om budget. Om eventuella 


avsteg ska göras från denna riktlinje så sker det via beslut av ordförande och vice ordförande och 


informeras övriga styrelseledamöter.  


Ersättningar 
Alla utlägg som genomförs för att stötta förbundets verksamhet ersätts mot kvitto enligt budget eller 


särskild delegation eller beslut. Reseersättning utgår enligt kvitton, traktamente enligt SKV riktlinjer 


för resor över 12 timmar, förmånsbeskattad ersättning för måltid vid endagsförättning. Ersättning för 


resa med bil utgår med kr 2,55 per km. Ersättning för telefon och bredbandsuppkoppling utgår med 


max 300 kr per månad mot uppvisad faktura.  


Förbundsstyrelsen kan välja att köpa in tjänster för specifika uppdrag under en begränsad tid för att en 


uppgift ska bli utförd. I det fall det sker ska det framgå tydligt om uppdraget är av konsultkaraktär 


eller om det rör sig om en projektanställning. Tid, förväntat resultat och ersättning ska framgå av den 


uppdragsbeskrivning som berörda parter skriver på innan uppdraget startar.  


Arvodering 
Förbundsstyrelsen kan besluta att arvodera vissa specifika ideella roller som ersättning för förlorad lön 


eller för en specifik arbetsinsats. 


De roller som är arvoderade är: 


-förbundsstyrelsen ordförande 6000 kr/år och ledamot 4000 kr, plus 500 kr per fysiskt 


styrelsemöte/AU-möte  


-förbundskaptener samt assisterande para-kapten 


Arvoderingen av förbundskaptener utgör av en fast ersättning, enl. FK:s max på f.n. 1080 kr per dag 


som de är på landslagsuppdrag, som ersättning för förlorad arbetsförtjänst, alltså max fem (5) av sju 


(7) veckodagar. Biträdande förbundskaptener, förbundsläkare och andra stödfunktioner får normalt 


ersättning enbart om det krävs att man tar tjänstledigt från sitt arbete.  


Motprestation för att få arvoderingen av förbundet är att förbundskaptenen har utfört sitt arbete 


tillfredställande genom att sköta de administrativa, praktiska och idrottsliga arbetsuppgifterna väl utan 
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onödig administrativ belastning på SBF:s övriga funktioner. Krävs administrativ hjälp så ersätts den ur 


egen tilldelad budget. 


Attestering av ersättningar och arvoden  
Alla ersättningar och arvoden attesteras av generalsekreterare eller ordförande beroende på 


beloppsnivå. 


• Under 5000 kr/ersättning eller arvode attesteras av generalsekreterare 


• Över 5000 kr/ersättning eller arvode, men inom budget, generalsekreterare 


• Övrigt attesteras av ordförande 


 


Ersättningar till generalsekreteraren (GS) attesteras av ordförande, oavsett storlek. Vice ordförande 


eller GS attesterar ordförandes ersättningar, oavsett storlek. 


Medföljande på resor 
Om uppdraget så tillåter, kan medföljande medges på resa men kostnader ska hållas separat, med 


betalning till resebolag, inte via SBF, och eventuell extra kostnad som inkluderas i annan räkning 


regleras i efterhand direkt efter hemkomst. Ordföranden eller vice ordförande ska informeras om 


medföljande på alla resor utanför Sverige. 


Representation vid tävlingar  
Förbundsstyrelsen utser vem som ska representera styrelsen (och därmed få ersättning) på större 


nationella tävlingar så som SM samt ev. nationella och internationella kongresser. Det omfattar även 


personer som är utsedda av styrelsen för specifikt uppdrag till exempel planering av kommande SM-


arrangemang eller lobby-verksamhet internationellt.  Undantag är generalsekreterare som alltid ska 


närvara om möjligt. För andra anställda på förbundet krävs beslut av ordförande eller vice ordförande. 


Om de av styrelsen utsedda representanterna, eller anställda, själva tävlar så utgår inte ersättning, om 


inget annat har beslutats i samråd med ordförande. 


Utlägg redovisas skyndsamt 
Senast nästkommande månad, sker utbetalning, om inget annat överenskommet, den 25:e respektive 


månad (deadline ca 15:e). 


SBF använder Vismaonline.com (för styrelsen och övriga med frekventa utlägg) där allt ska 


registreras. Kvittounderlagen, fästa med häftklammer eller motsvarande på ett A4, skickas sedan in till 


kansliet ihop med en utskrift av redovisningen. 
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Svenska inomhus-SM 2021 


Vid möte 2020-11-17 diskuterades behovet av att kunna genomföra ett inomhus-SM för 


seniorer. Liknande upplägg kan även användas för JSM om ett liknande behov skulle uppstå. 


Bakgrund 


På grund av den pågående pandemin så har bågskytteförbundets verksamhet i stort sett 


lamslagits under perioden mars 2020 och fram till idag, och sannolikt en lång tid framåt. 


Tävlingar har ställts in och i princip alla SM har fått ställas in under året. Samtliga ute-SM har 


inte kunnat genomföras liksom Skurups och Timrås två försök vardera att genomföra senior- 


respektive junior-SM inomhus. När det gäller inomhus-SM som skulle skjutas på Bosön nu 


under våren har arrangören beslutat att även detta skall ställas in. Däremot planerar Timrå 


att genomföra JSM den 2-3 oktober. 


SBFs styrelse beslutade den 3 november att uppdra åt Tävlingskommittén, TK, att komma 


med förslag om hur vi skall kunna genomföra ett senior-SM 2021.  


Samlat Senior-SM 


Ett samlat senior-SM är det alternativ som har prioritet 1. Ett SM som kan samla alla 


skjutstilar i Elit, Masters och Veteraner samtidigt. Detta kommer dock att kräva stort 


utrymme med plats för åtminstone 50 – 60 buttar. Om FHM rekommendationer kvarstår att 


det skall hållas ett avstånd på 1,5 – 2 meter för alla så ter det sig i princip omöjligt att 


arrangera ett traditionellt SM. Sannolikt måste någon form av kval genomföras eftersom alla 


inte kommer att få plats.  


Om inte detta fungerar så måste andra alternativ tas fram. Ambitionen är att det skall delas 


ut SM-medaljer inomhus 2021 i alla klasser.  


Delat Senior-SM 


Alternativ till ett samlat SM är att dela på de olika skjutstilarna. Det medför att det behövs 


lokaler som har utrymme för minst 25 buttar. Det medför trots allt en begränsning av antalet 


skyttar vid respektive SM. 
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Även om vi framgent har samma rekommendationer som idag avseende avstånd så kan ett 


SM med en skjutstil medföra att det maximalt kan rymmas 50 skyttar/omgång. D v s högst 


100 skyttar under en dag. Det krävs då att det måste införas en stark begränsning av hur 


många som kvalificerar sig till sitt SM. Bärande frågan är då hur de tävlande tas ut.  


Delat SM i klubbmiljö 


Ett annat sätt som kanske är mer realistiskt är att skjutning sker i mindre lokaler där det finns 


plats för 8 skyttar/skjutstil och ålder. Detta alternativ medför att ett stort antal arrangemang 


måste göras. Ett kval måste genomföras i alla klasser. 


Prioritet 


I följande prioriteringsordning rangordnas alternativen: 


Alternativ 1 Samlat SM över en enda helg 


Samlat SM enligt samma modell som vi haft i många år. Dock kommer ingen lagtävling att 


genomföras då denna modell liksom övriga alternativ kräver någon form av kval för att 


komma med till SM. 


Detta alternativ kräver att en snabb ansökan från klubb eller distrikt då de andra 


alternativen kräver många intresserade arrangörer. Sista ansökningsdag är 23 december för 


ett samlat SM. Därefter vidtas arbetet med att hitta ett antal klubbar som kan tänka sig att 


ta på sig ett ”klass-SM”. 


Alternativ 2 Delat SM i ”klubbmiljö” 


Detta alternativ kan genomföras under samma helg på olika platser. Alternativet kräver att 


det blir ett kval i alla klasser. Maximalt 8 skyttar/klass eller i de mindre klasserna max 4 


skyttar. 


Olika tävlingsplatser enligt följande: OBS! detta är bara ett exempel. Fördel om flera klubbar 


i ett närområde kan vara SM arrangörer. För att uppnå ett ”samlat SM finns några platser 


som kan bli aktuella. Intressanta regioner är Stockholm, Sundsvall, Östergötland med 


Mjölby/Motala som centralort Samt runt Göteborg, enligt nedanstående exempel.  


HBE och DBE BS Gothia16 skyttar Lördag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 


HB50 och DB50 BS Gothia 16 skyttar Lördag em 60 pil + semi + medaljfinaler 


HB60 och DB60 BS Gothia 8 skyttar Söndag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 
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 HRE och DRE Borås16 skyttar Lördag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 


HR50 och DR50 Borås16 skyttar Lördag em 60 pil + semi + medaljfinaler 


HR60 och DR60 Borås 8 skyttar Söndag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 


HCE och DCE Lindome16 skyttar Lördag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 


HC50 och DC50 Lindome16 skyttar Lördag em 60 pil + semi + medaljfinaler 


HC 60 och DC 60 Lindome 8 skyttar Söndag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 


HLE och DLE Grästorp16 skyttar Lördag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 


HL50, HL60, DL50, DL 60 Grästorp16 skyttar Lördag em 60 pil + semi + medaljfinaler 


HI och DI Elit – 60 Grästorp24 skyttar Söndag fm 60 pil + semi + medaljfinaler 


Antalet skyttar i respektive klass beror på hur många som kvalar. Ovanstående antal skyttar, 


 kan minskas om färre kvalar. 


Kvalet genomförs i klubbarnas hemmiljö och skall genomföras 25 – 26 september medan SM 


skjuts 9 – 10 oktober. 


Förutsättning: Alla som skjuter kvalet måste vara beredda att delta i sitt SM. 


Skjuter skytt kvalet i två klasser måste skytten ta ställning till 


vilken klass hen helst vill ställa upp i. 


Respektive klubb/distrikt som kan arrangera kvaltävlingar måste 


tillse så att maximal rättvisa kan uppnås. Exempelvis måste minst 


två klubbar delta på samma plats. Det måste finnas domare från 


minst två olika klubbar. 


Finansiering: Totalt 152 skyttar  


Egenavgifter som en traditionell tävling 200 kr/deltagare eftersom 


det är ett fåtal skyttar som deltar. 


SBF:s bidrag 0 - 10 000/klubb i ovanstående fall. 


Med vänlig hälsning 


För Tävlingskommittén 


Bosse Palm  
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Super Archers  
  


I vinter kör vi konceptet som World Archery tagit fram i sin ”Lock down Knockout”  


tävling. Tävlingen kommer dock enbart gälla Sverige och svenska bågskyttar.   


Tävlingens utformning 
• 18m inomhus. Normala tävlingsregler där så är tillämpligt 


• Omfattar, Barebow, Recurve och Compound 


• På respektive hemmabana alternativt grannklubben/motsvarande.  


• 10 bågskyttar, 5 kvinnor och 5 män, varav två juniorer (1+1).  


• Lördag-söndag – Rankingrond på 60 pilar, efter rankingronden åker de två 


bågskyttarna, en av vardera kön, med lägsta resultaten ut ur tävlingen. 


• Måndag – Match 1 och 2, sänds live med ljud och bild samt kommentator.  


• Tisdag – Match 3 och 4, eller om man så vill semifinal, sänds live med ljud och bild 


samt kommentator. 


• Torsdag – Medaljmatcher, sänds live med ljud och bild samt kommentator. 


Finalmatch kommer alltså ske man mot kvinna.  


Kvalificering  
Bågskyttarna tas ut med grund i senaste säsongens ranking, undantaget 2021, då 


semifinalisterna på SM plus vinnaren på JSM används, och i samråd med sportkommittén. 


Krav finns både på teknisk, se nedan, och social förmåga. Då avsikten utöver ett nytt 


tävlingstillfälle, är god marknadsföring av bågskytte som en modern idrott med glädje och 


gemenskap. 


 Svar på deltagande meddelas senast en vecka efter uttagning till 


cenneth.ahlund@bagskytte.se annars går platsen till annan kandidat, som väljs ut av SBF.  


Krav på deltagarna och dess miljö 
• Rankingronden, filmas med två kameror, en på skytt och en på tavlan, resultat i 


Ianseo-app, ingen livesändning planerad men kan ske, start kommuniceras till 


tävlingsledning i god tid, senast dagen innan. 


• Matchskyttet, tidpassning extremt viktigt, matcher sker simultant och i alternerande 


ordning. Följer det matchschema, kvällar, normalt mån-tors, som publiceras senare, 


synkroniserat med sin motståndare, teknisk personal och kommentatorer.  


• Kompetens sköta Ianseo-app, kamera(tfn) på stativ 


• Nya tapeter, gärna tavelunderlag i gott skick 


• Snyggt klädda, klubbtröja eller sponsortröja 



mailto:cenneth.ahlund@bagskytte.se
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• ”Hela och rena”, ska bli snyggt på webben 


• Social förmåga att kommunicera under sändning både med medtävlande, 


funktionärer och andra.  


• Sändningstest senast två timmar innan match, tävlande som ej kan sända räknas 


lämnat W.O 


• Förmåga ta hjälp av sin omgivning i ex föreningen med teknik och utrustning. 


• Innan vi vet om de kommer kunna vara med, behöver var och en, av de som är 


tänkta att vara med, gå in på denna länk ( http://www.bredbandskollen.se/) för att 


göra en bredbandskoll när de är uppkopplade mot de nätverk de tänkt använda. För 


att de ska kunna vara med i tävlingen måste det minst stå; 


• Nerladdning: 9Mbit/s 


• Uppladdning: 600 Kbit/s 


Teknisk utrustning 
Varje bågskytt behöver följande teknisk utrustning:  


• Ianseo-appen på separat telefon 


• Två kameror, fungerar med mobil/dator/Ipad, med stativ eller motsvarande 


• Fungerande internetuppkoppling  


• Alltså summa tre enheter för internetkommunikation, varav två med live stream  


Skjutstilar 
• Barebow 


• Recurve 


• Compound 


+ Superfinal  


Superfinal 
Segraren från varje vecka går vidare till en superfinal. För att det ska bli rättvist mellan 


skjutstilarna, kommer ett handikappsystem att användas. Mer information kommer.   


Priser 
Placering 1–3 varje vecka vinner presentkort från Bågar & Pilar. B&P får ha sin logga med i 


varje livesändning.  


Priser sponsras av Bågar & Pilar på totalt 14 000kr. SBF sponsrar med 15 000 kr. Prisbordet 


har en summa av 29 000 kr.   


Prisbord respektive skjutstil  


1. 2 500 x 4 = 10 000 kr 


2. 1 000 x 4 = 4 000 kr 


3.    500 x 4 = 2 000 kr                Totalt: 16 000 kr 



http://www.bredbandskollen.se/
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Prisbord Superfinalen  


1. 6 000 kr 


2. 4 000 kr 


3. 3 000 kr                                   Totalt: 13 000 kr  


Tidsplan 
v. 2 Barebow, rankingrond 9-10/1, därefter match mån-tor 


v. 4 Recurve, rankingrond 23-24/1, därefter match mån-tor 


v. 5 Compound, rankingrond 30-31/1, därefter match mån-tor 


Februari Superfinal, exakt datum och format publiceras senare 
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Datum Ärende Besl/Info/


Disk 


Bordlagd 


till 


Ansv Kom 


2020-11-29 Kommunikation inom SBF 1 Grafisk profil B  EA  


2020-11-29 Kommunikation inom SBF 2 Skapa material B  EA  


2020-11-29 Kommunikation inom SBF 3 Ny hemsida B  EA  


2020-11-29 Tränarlyftet B  MC  


2020-11-29 Inkludering o Värderingar o kultur B  RV  


2020-11-29 e-archery B  BP  


2020-11-29 Tränarkonferens 7 feb 2021 B  CÅ  
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