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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid:  2021-03-21 kl. 20:00-21:30 

Plats: Teams 

Närvarande:  Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Bo Palm (BP), Ellinor Ryrå (ER), 

Rolf Volungholen (RV), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Ann-

Sofie Wredendal (AW) och Therese Lundqvist (TL) samt 

Valberedningens Fredrik Rudin, ordf. 

Frånvarande: Emil Arnesson (EA, 

 

§21–18  Ordföranden öppnar mötet 

 

§21–19  Val av Carina Olsson som mötesordförande och Cenneth Åhlund som 

mötessekreterare  

                 

§21–20  Val av Rolf Volungholen som protokolljusterare   

 

§21–21  Fastställande av dagordning 

 

§21–22 Ordförande för valberedningen informerar om att de klara med sitt arbete och 

detsamma är publicerat inför Årsmötet. 

 

§21–23 Kanslirapporter 

a) Ekonomi utfall 2021, små händelser än så länge och mycket talar för stora 

överskott i flera delar av verksamheten efter utebliven aktivitet pga. Covid19 

b) Fastställer nedläggningen av Haninge HIK, Västerorts HIK samt Lammhults 

BK 

c) GS informerar om det senaste om Covid-19 och hur det kan och faktiskt 

påverkar verksamheten. RV lyfter frågan om att ta fram rutiner för ett säkert 

och attraktivt bågskytteutövande beroende på de olika scenarier. 

Arbetsgrupp inför beslutsmöte 5 april beslutas vara JL, RV, MC, CÅ och 

TL. ER redogör för den tvekan som finns i Uppsala om att kunna genomföra 

den svenska delen av NUM, möte den 31 mars för beslut. ER får i uppdrag 

att lägga fram ett distriktsalternativ med hänsyn till arrangörer och aktivas 

planering.  

CÅ konstaterar också att vi under HT-20 tappade 50% av LOK-timmarna jfr 

med HT-19. Dryga -30% mätt på hela året. 

 

§21–24 Övriga ärenden 

a) Genomgång av JL om aktuella propositioner och motioner. Rättelse av 

beslut på föregående möte om hur den återremitterade motionen om 

särskilda matchstegar för 50+ på Inomhus-SM ska besvaras, det ska ske på 

årsmötet, JL och MC formulerar svaret. RV och JL dubbelkollar proposition 

3 och eventuellt förkortar texten. Beslutar om förmöte, 7 april, inför 

årsmötet med främsta målet att klargöra angående propositioner och 

motioner för distrikten 
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
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b) RV redogör för att ett av de tänkta företagen tackat nej och offertförfrågan 

grafiska tjänster skickas till två andra för jämförelse med det svar som 

erhållits.  
c) BP redogör för Senior-SM inomhus där Skurups BK nu meddelat att de vill 

försöka en tredje gång. Styrelsen ber BP framföra styrelsens stora tack.  
d) BP redogör för en alternativ lösning av Senior-SM i tavla uppdelat på flera 

arrangörer och skjutstilar. Närmare besked kommer ges inom kort. 
e) Fastställer rapport inkommen från Gullimar Åkerlund från möte med WAE, 

bilaga 1. 
f) Fastställer rapport inkommen från RV och Lennart Nordsvan från Para-

projektet, bilaga 2. Ändringar i projektet är sedan tidigare beslutat om 

omfattningen på arbetsinsatsen pga. Covid19. Beslutar att Kaarina Saviluoto 

rapporterar till Rolf Volungholen som också attesterar kostnader och tid i 

projektet. 

g) CO redogör för möte med Paralympiska kommittén (SPK) om satsningen 

inför Tokyo där vi saknar besked om vilket stöd vi kan erhålla och där SPK 

förväntat sig mer rapportering och planering än vi känt till och de erhållit. 

Conny Wallon, som också var med på mötet tar upp frågan med Kaarina 

Saviluoto som är förbundskapten för Para för en snar lösning. Cenneth 

Åhlund lyfter frågan om Para Elits framtid i inom SBF med tanke på SPK:s 

otydliga agerande. 

h) Godkänner den strategiska planen för presentation på kommande årsmöte 

med några smärre förändringar genom CO, RV och AW. 

i) CO redogör för det förslag på att inrätta en ny funktion inom 

Sportkommittén såsom stöd med media och sponsorer som inkommit från 

Fredrik Lundmark. Mötet konstaterar att funktionen men också titeln kan 

vara viktig i kontakt med både media och sponsorer varför SK kanske bör 

ändra eller tillföras någon titel. CO tar upp frågan med Conny Wallon för att 

berörda parter ska prata ihop sig. 

j) SPK:S årsmöte 21 maj, beslutar att CO och CÅ utser representant senare när 

vi ser behovet inför detta möte. 

k) Konstaterar att inkluderingskonferensen den 14 mars var mycket lyckad och 

uppskattad. Styrelsen, genom CO, framför tack till Therese Lundqvist, RV 

och arbetsgruppen. Nästa konferens den 17 april som är öppen för alla, för 

ett bättre bågskytte med tanke på inkludering, värderingar mm ligger uppe 

för anmälningar. Alla ombeds sprida bland sina kontakter så att så många 

som möjligt nås. 

 

§21–25  Reflektion      

 

§21–26  Kommande möten 

a) Förmöte 7 april 

b) Inkluderingskonferens 17 april 

c) Förbundsårsmöte 17 april 

 


 C

O
, R

SV
, C

Å 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Cenneth Åhlund 

 

 

Carina Olsson mötesordförande  Rolf Volungholen, protokolljusterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 C

O
, R

SV
, C

Å 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

 

Bilaga 1 

Till Svenska Bågskytteförbundets styrelse 

 

Rapport från möte med WA-Europé. 

fredag den 26 februari 2021 kl 10.45 – 11-55 

 

Alessandra Colasante ansvarade för detta möte tillsammans med Ordförande Mario Scarzella.  

Allessandra förklarade i stora drag vad WA-E måste göra eftersom WA har förändrat sin 

tilldelning av medel från 2021. 

Bland annat så skall WA-E lämna en planering snarast för 2021-2023 och senare en för 2023-

2025. 

WA-E föreslår följande ansvarig för kommande projekt: 

Hilda Gibson: Planering och genomförande av arrangemang och projekt. 

Dominique Ohlman: Para-bågskytte. 

Rolf Lind: Inrätta och främja antidiskrimineringspolitik. 

DTAC (Hilda Gibson): Uppmuntra könsbalans. 

Christian Laforest: Hjälpa Mas att utveckla bågskyttet till en mera ledande sport. Förbättring 

av kunskaperna kring bågskytte. 

Daniel Pavlov: Sköta arrangemang så dessa inte krockar med WA-arrangemang. 

Hakan Cakiroglu: Ansvarig för TDs Seminariums genomförande och ansvarig för urval av 

rätt ansvarig vid arrangemang och tävlingar. 

Ansvariga från styrelsen: Domarkommitté Sabrina Steffens, DTAC Hilda Gibson, 3D & Field 

Darko Uidl 

……………………………… 

När det gäller Youth Kommittén som jag tillhör gäller följande fram till nästa möte. 

Ansvarig från styrelsen är Vladimir Esheev som tyvärr under 2021 har för mycket att göra så 

därför kommer denna kommitté att ansvaras av kommittéordförande Irena Rosa från 

Slovenien. Förutom hon och jag är det Maria Kyrillopoulou från Grekland i kommittén. 

Irena informerade att kommitténs planering kommer att bli klar före april…. 

Närvarande på detta möte var: 

Mario Scarzella, Alessandra Colasante, Bettina Kratzmueller, Darko Uidl, Irena Rosa, 

Gullimar Åkerlund, Hakan Cakrioglu, Helmuut Pöll, Hilda Gibson, Klaus Lykkebäck, Maria 

Kurillopoulou, Nataila Valeeva, Rolf Lind, Sabirna Steffens och Vladimir Esheev. 

 

Slutord: Otroligt svårt att förstå Alessandra som har sin speciella brytning på Italienska. Dom 

dokument som visades kommer att skickas till alla. Så om någon vill ha dessa så hör av er…. 

 

 

Gullimar 
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Bilaga 2 

 

Slutrapport  

  
Projektnamn Utveckling av parabågskytte  
Projektledare Lennart Nordsvan  
Projektperiod 2020-01-01 – 2021-01 (projektet fortgår, slutrapport avser år 1)  
  

Inledning  
Allt sedan Svenska Bågskytteförbundet (SBF) tog över ansvaret för parabågskytte 
(då; handikappbågskytte) har det funnits olika utmaningar att fullt integrera para med den vanliga 
verksamheten. Sverige har under åren haft fina framgångar på den internationella tävlingsarenan, 
med såväl VM-guld som silver på Paralympics. Gällande den mycket viktiga bredden inom 
parabågskytte har det varit tunt med skyttar och saknats både kunskap och resurser att ta hand om, 
och utveckla parabågskyttet.  
När ekonomiska möjligheter gavs i form av bidrag från RF så skapades projektet ”Utveckling av 
parabågskytte”. Projektet startade vid årsskiftet 2019-2020 och har pågått under hela 2020. Nu med 
start 2021-01 går projektet in i en förvaltande fas där de frågor som väckts under första året fortsatt 
ska följas upp och utvecklas.  

Avgränsningar  
Det finns fortfarande delar av projektet som inte är helt färdigställda men måste fortsatt arbetas 
med under förvaltningsfasen. I huvudsak rör detta den handbok/utbildningsmaterial som ska finnas 
att tillgå för alla som kommer i kontakt med parabågskytte. Arbetet med materialet har kraftigt 
försenats på grund av coronapandemin och i skrivande stund saknas en hel del bildmaterial för att 
illustrera materialet.  
  
  

Beskrivning  
Beskrivning av projektet  
Inventering av nuläge. Skapa tydlighet inom SBF (från förbund, via resurscentrum till enskilda 
föreningar) om hur vi arbetar med parabågskytte. Nätverksbyggande utanför de vanliga 
bågskyttekanalerna (vård- eller rehabiliteringsinstitutioner, kommuner, regioner, 
parasportföreningar och Parasportförbundet samt Sveriges Paralympiska Kommitté). Vid projektets 
slut ska en handlingsplan överlämnas till SBF som tar över och leder projektet i förvaltning.  

Bakgrund  
Bågskyttesporten har misslyckats med att attrahera parabågskyttar under tre decennier. 
Bågskytteföreningarna är ideellt drivna med mycket begränsade incitament, utbildning och initiativ.  
Små, eller obefintliga möjligheter till stöd har inte bidragit till att utveckla parasidan. Antalet 
paraskyttar runt om i landet var svåra att lokalisera. Ett fåtal tävlande skyttar fick i princip 
representera hela det svenska parabågskyttet  

Sidbrytning  
Syfte & mål  
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Syfte  
Möjliggöra för bågskytteföreningar i hela Sverige att markant öka antalet parabågskyttar i 
verksamheten. Bygga kunskap kring olika funktionsnedsättningar. Tillhandahålla material som stöd 
för bågskytteföreningar och information om bågskytte till de med funktionsnedsättning 
(informationsbroschyr etc.).   

Mål  
Organisatoriska mål  

1. Redovisa potentialen.  
2. Inrätta och ha möte med styrgrupp.  
3. Löpande redovisa behov och resultat.  
4. Sammanställa en handlingsplan för SBF.  

Effektmål (ska redovisas av förvaltningsorganisationen tidigast vid utgången av 2021)  
1. Ökat antal bågskyttar med alla funktionsvariationer +500%  
2. Ökat antal föreningar med parabågskyttar +200%  
3. Fler lokaler anpassade för parabågskyttar +25%  
4. Antal paraskyttar som elitsatsar +200%  
5. Öka antalet paraskyttar som tränar och använder bågskytte för social samvaro och 
egen rehabilitering +200%   

Siffrorna avseende effektmål är grova uppskattningar gjorda innan projektstart och baseras på det 
uppskattade antalet befintliga paraskyttar. Förvaltningen kan komma att behöva justera dessa 
ingångsvärden för att få mer verklighetsbaserade ingångsvärden.  
Syftet med effektmålen är oavsett procentsatser och tolkningar att kraftigt öka antalet paraskyttar 
som regelbundet utövar bågskytte.  

Sidbrytning  
Omfattning & strategi  
Huvudsyftet med projektet är att öka antalet paraskyttar i regelbunden träning (bredden), därför har 
en stor del av arbetet med projektet fokuserats på detta. Arbetet har drivits i två kanaler som enkelt 
kan beskrivas som en teoretisk, och en praktisk del.   
Nedan, enkel bild över Work Breakdown Structure (WBS).  
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Sidbrytning  
Kopplingar till andra projekt  
Paraprojektet har ett nära samarbete med föreningsutvecklingsprojektet och har vid flera tillfällen 
genomfört bland annat sambesök hos föreningar och externa event.  

Tidplan  
Översiktlig tidsplan för projektet. Verklig projektstart blev ungefär två månader senarelagd och flera 
ändringar och omfördelningar har gjorts på grund av coronapandemins påverkan. Bland annat har i 
stort sett samtliga träffar med flera deltagare skett i form av Teamsmöten istället för fysiska 
träffar, men i allt väsentligt har tidplanen följts då med hänsyn till senarelagd projektstart.  
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Organisation  
Projektet har drivits med en mycket liten organisation enligt nedan.  
  
Projektledare Lennart Nordsvan  
  
Projektmedarbetare (ca 50%) Kaarina Saviluoto  
  
Projektägare SBF Rolf Volungholen  
  
Styrgrupp Bernt Andersson  

Zandra Reppe  
Roger Andersson  
Karin Ersson Josefsson  

Sidbrytning  
Metod / Modell  
Projektet har i egentlig mening inte följt någon känd projektmodell till punkt och pricka, men kan 
sägas ha inspirerats av Wenells modell https://www.wenell.se/projektmodell-
start/projektmodell/projektflodet/   
Exempelbild nedan.  

  


 C
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Projektets genomförande  
Fastställande av nuläge  
Enkät skickas till samtliga föreningar. För att kunna verifiera våra ingångsvärden och på ett enkelt sätt 
få svar på ett ganska digert frågebatteri gjordes en enkät i början av 2020. Sammanställning och 
utvärdering innebar ett omfattande arbete då svarsfrekvensen var tämligen hög och många tog sig 
tid att svara på fritextfrågor. I mångt och mycket ligger enkäten till grund för allt fortsatt arbete i 
projektet.  
En röd tråd i enkätsvaren är att föreningar saknar kunskap och resurser, vilket med sannolikhet inte 
är hårt knutet till parabågskytte utan är en bild av hur ekonomin ser ut idag.  
En vital del för fortsatt arbete var vi i enkäten fick 25 föreningar som ville fördjupa sitt engagemang 
och agera resurscentrum för parabågskytte.  

Föreningsbesök och event  
I den mån det var möjligt att genomföra besök har i huvudsak Kaarina Saviluoto, men även Lennart 
Nordsvan och Therese Lundqvist (från föreningsutvecklingsprojektet) besökt flera föreningar som har 
paraskyttar. Träffar har även genomförts med föreningar som idag inte har paraskyttar men som 
visat intresse för paraprojektet.  
Förutom föreningsbesök har projektet medverkat på event såsom Start My Impossible Camp och 
Malmö Open där vi deltog som observatörer och hoppas att kunna delta fullt ut kommande år.  
Under denna del i projektet har ett parakit införskaffats som innehåller det mesta som behövs för att 
kunna hålla provapå-event. I skrivande stund finns recurvebågar i låg pundstyrka, compoundbågar i 
draglängd från 12 tum till 30 tum med styrka från ca 15 pund till 50 pund. Det vill säga att vi kan 
tillgodose de allra flesta behov gällande såväl recurve som compound. Förutom bågar med tillbehör 
innehåller kitet ställning för skytte med synnedsättning och ställning att spänna fast bågen i för 
skyttar som inte kan hålla bågen själv. På sikt är meningen att detta kit ska inspirera resurscentrum 
och föreningar att skaffa eget material för paraskytte.  

Träffar med externa intressenter  
Här kunde vi genomföra ett antal fysiska möten med Svenska Parasportförbundet samt flera digitala 
möten med vård & rehabinrättningar, men sen slog corona till med full kraft vilket innebar att vi fick 
styra om ganska hårt. Planerade fysiska träffar genomfördes i flera fall som digitala möten via Teams, 
eller helt enkelt via telefon.   
Vi har hunnit etablera ett bra kontaktnät med Parasportförbundet och med RG Aktiv Rehab på 
Bosön. Vi har haft viss kontakt med Paralympiska Kommittén, SISU och enskilda kommuner. Att 
upprätthålla ett fungerande nätverk är dock ett arbete som måste vara konstant pågående och det är 
en viktig del av fortsatt förvaltning.  

Träffar med resurscentrum och distrikt  
Teamsmöten med de föreningar som anmält intresse att agera resurscentrum planeras och 
genomförs. Ett omfattande dokument som ska ge stöd och information till resurscentrum är 
framtaget och distribuerat till samtliga resurscentrum i samband med möten.   
För att kunna synka distrikten har även teamsmöten med distriktsordföranden hållits. Syftet med 
dessa möten var att ge distrikten egen möjlighet att påverka vilka som till exempel ska vara 
paraansvarig i distriktet. Dokumentet för resurscentrum distribuerades till samtliga 
distriktsordföranden.  
Utbildningsmaterial  
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Den delen som rör resurscentrum är färdig och distribuerad. Råmaterial till handboken finns på plats, 
men för att kunna färdigställa handboken behövs bildmaterial för illustration samt slutlig sättning 
innan den är färdig för leverans.   

Utbildning  
Detta är en fråga vi inte landat under första året. Däremot har vi skapat en ganska bra bild av hur 
kunskaperna ute i föreningarna ser ut. Gällande kunskap kring bågskytte, allt från nybörjarkurser till 
ganska avancerad nivå, ser det bra ut. För paraskyttar som använder rullstol och kan klassas in 
i WA:s system för paraskyttar finns viss kunskap. När skyttar har speciella behov (kan vara såväl 
material som personlig assistans) börjar det tryta. Vissa föreningar som har utbildade 
specialpedagoger och/eller sjukvårdspersonal bland medlemmarna är kunskaperna förklarligt goda, 
medan den hos andra föreningar helt saknas.   
I enkätsvaren fick vi inte helt förvånande ett stort antal svar där föreningar anger att man har 
medlemmar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Exempel på NPF-nedsättning är 
ADHD/ADD, Asperger, Autism. I många fall kan personer med denna typ av diagnos delta i den 
vanliga bågskytteträningen, men personer med svårare diagnos och/eller kombination av diagnoser 
kan kräva stora resurser som idag inte finns. Ytterligare försvårande är att det i många fall inte finns 
någon känd diagnos. Inom projektet har vi inte vare sig resurser eller kunskap att skapa någon form 
av utbildningsmaterial för denna grupp. I detta läge konstaterar vi att alla ska få prova på bågskytte, 
men att det är varje förening och tränare/ledare som avgör om träning går att genomföra på ett 
säkert sätt. Det finns inte heller någon klassning för personer med NPF så det är en grupp som tyvärr 
hamnar lite mellan stolarna. Någon bra lösning på detta finns i skrivande stund inte.  

Synlighet i olika kanaler  
Webportalen ParaMe! är en satsning av Parasportförbundet där en mängd olika idrotter finns 
samlade. I skrivande stund är 6 bågskytteföreningar registrerade på ParaMe. Ett krav från projektet 
är att samtliga resurscentrum ska finnas med på ParaMe. Förvaltningen har ett påminnelsearbete att 
göra här.  
Andra kanaler som Facebook, SBF hemsida, Instagram och så vidare kvarstår att göra riktade insatser 
på.  
  
  

Resultat  
Nuläge och utveckling under projektets första år  
Glädjande ser vi att det finns betydligt fler paraskyttar än vad den initiala uppskattningen gav. Det 
finns en osäkerhet i faktiska antal som föreningsbesöken skulle verifiera. Därför bör fortsatta 
föreningsbesök vara högt prioriterade i fortsatt arbete.  
Under projektets första år har även ett antal nya skyttar tillkommit vilket så klart är mycket bra och vi 
ser det som ett kvitto på att projektet har ökat synligheten för parabågskytte. Utvecklingen ska följas 
under en flerårsperiod och ligger som en av arbetsuppgifterna för paraansvarig hos SBF. Redovisning 
sker tills vidare i en excelfil som uppdateras halvårsvis och visar dels en totaltrend för hela 
Sverige, dels en detaljerad trend för varje förening.  
För redovisning mot finansiärer är statistikfilen mycket viktig. Ett separat dokument beskriver hur 
hanteringen av denna fil ska ske.  
  
Bilden nedan visar statistik under första året, från faktiska ingångsvärden till utveckling per 2020-12-
31  
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Utvecklingskurvorna ser ut att vara drastiskt branta, men vi ska komma ihåg att vi pratar om låga 
antal. En förändring på till exempel 3 skyttar med synnedsättning ger därmed ett mycket stort utslag 
i statistiken. Över tid kommer kurvorna att normaliseras. De prickade linjerna är linjärtrender för hela 
mätperioden och ger sannolikt en ganska trovärdig bild över utvecklingen.  
Det statistiken visar är dock en positiv utveckling från projektstart och det är det enskilt viktigaste för 
att påvisa effekten av projektet. Vi är på rätt väg med andra ord.  
  

Inrättande av resurscentrum för parabågskytte  
Just denna del är något som inte fanns med i projektplanen från början, men ett projekt måste kunna 
anpassa sig efter behov. Enligt Wenells projektmodell är ett projekt ”Ett arbete med hög osäkerhet 
och stort samordningsbehov” samt att en av nyckelpunkterna är att man vid behov ”regelbundet ska 
kunna ompröva projektet”. Detta stämmer i hög grad in på paraprojektet, särskilt om vi också väger 
in allt som pandemin fört med sig.  
  
Vi gjorde bedömningen att resurscentrum är en mycket bra idé som avsevärt kommer att förstärka 
och underlätta framtida arbete och valde således att prioritera upp detta.  
  
Från ursprungliga 25 föreningar som anmält intresse är vi nu nere i 12 föreningar som hittills valt att 
gå vidare. Vi har idag en godtagbar nationell täckning av resurscentrum men det skulle vara önskvärt 
att få till ytterligare några stycken, framförallt i Mellansverige och sydligaste delarna av landet.   
Dessa resurscentrum kommer att vara en viktig kugge i framtida arbete med parabågskytte. Deras 
uppgift är att hålla koll på föreningarna i distriktet och att ha en löpande dialog med paransvarig på 
SBF. I dokumentet som alla resurscentrum fått finns en enklare delegeringsordning som beskriver hur 
samarbetet med SBF, distrikt, föreningar och externa intressenter är tänkt att fungera.   
  
Färdiga resurscentrum 2020-12-31:  
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Bollnäs BK  Rolf Volungholen  rolf.volungholen@telia.com  

BS Gothia  Bengt Idéhn  info@bsgothia.com  

IF Karlsvik  Pernilla Zerrouki  pernilla.zerrouki@gmail.com  

Jämtlands BSK  John Reppe  jamtlandsbagskytteklubb@gmail.com  

Kungsängens BK  Peter Arlekrans  kungsangensbagskytteklubb@gmail.com  

Luleå BS  Rolf Rönnlund  info@luleabs.nu  

Mjölby BS  Hansi Fredriksson  hansi.fredriksson@gmail.com  

Nykvarns BSK  Kaarina Saviluoto  kaarina.saviluoto@bagskytte.se  

Skogens IF   Magnus Larsson  bagskytte.skogen@gmail.com  

Tibro BS  Inka Danehammar  inka@danehammar.se  

Tyresö BS  Kenth Bergström  tyreso@tyresobs.se  

Umeå BK  Deborah Frithiof  info@umeabk.com  

  
Samtal pågår (kommer att bli resurscentrum):  
BSK Sturarna  
Södertälje BF   

Externa intressenter och nätverk  
Detta är en mjuk del i projektet då det i stor utsträckning är helt personberoende hur väl nätverk 
fungerar. Vi har försökt att skapa tydliga kontaktvägar in till SBF, vilket i klartext innebär att alla 
externa vänder sig till paraansvarig som för närvarande är Kaarina Saviluoto. För att skapa redundans 
rekommenderas att en funktionsmailbox inrättas som läses av paraansvarig plus minst ytterligare en 
person (ex; para@bagskytte.se ge åtkomst till Kaarina och Rolf V). Påminner även här om ParaMe! 
där min (Lennart) personliga åsikt är att samtliga föreningar ska finnas med.  
Det är svårt nog att få folk att söka sig till bågskytte även om vi finns med på kanaler utanför vår egen 
komfortzon.   
  
Kontakter Parasportförbundet  

Rekryteringsansvarig  Stefan Jansson  
08-699 62 48  

stefan.jansson@parasport.se  

Projektledare  Elin Ström  
08-699 62 92  

elin.strom@parasport.se  

Webb    https://www.parasport.nu/  
https://para-me.se  

  
RG Aktiv Rehabilitering  

Rehabinstruktör  Mats-Erik (Masse) Bjerkefors  mats-erik.bjerkefors@aktiverehab.se  

Webb    https://www.rgaktivrehab.se  

  
Riksförbundet Attention (Att leva med NPF)  

Webb    https://attention.se  

  
Föreningsbesök  


 C
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Här har projektet kanske inte misslyckats med tanke på coronapandemin, men målet har legat 
betydligt högre än de genomförda besöken som ligger på ca 10% av föreningarna. Trots försök med 
olika typer av digitala träffar är fortfarande det personliga besöket helt överlägset.   
De fysiska besök vi lyckats genomföra har varit mycket uppskattade och har tydligt visat på att det 
finns ett stort intresse för parabågskytte. Projektet har blivit kontaktade av föreningar som fått nya 
paraskyttar och här har Kaarina gjort ett mycket bra jobb med personliga besök hos samtliga. Alla 
presumtiva skyttar har fått en genomgång på plats av Kaarina. Fortsatt är besöken vitala för att hålla 
ångan uppe.  

  
Erfarenheter  
Svårigheter och möjligheter  
Att kombinera ett projekt med anställd personal och ideellt arbetande personer är svårt. Att hålla 
tempot uppe är i det närmaste ogörbart. Det är kanske också det mest positiva med hela projektet – 
att träffa alla eldsjälar som lägger enormt mycket tid på sin förening. Ett medskick till SBF är att vi har 
ett enormt kapital av ambassadörer för vår sport och vi måste vara mycket rädda om dem.   
Även den största eldsjälen kan tröttna så hitta på hur vi ska uppmärksamma våra vardagshjältar är 
ett mycket bra sätt att hålla lågan brinnande.  
  

Olika typer av funktionsnedsättning  
Vi har ganska bra koll på våra klassningsbara skyttar och dessa är oftast väl integrerade i 
föreningarnas vanliga träning- och tävlingsverksamhet.   
Många föreningar har bristfälligt med utrymme för skyttar med till exempel rullstol.  
NPF är inte ett stort problem idag, men SBF måste bevaka utvecklingen. Det kan vara så att vi i en 
framtid måste inrätta särskilda grupper för NPF. Svårigheten att avgöra/ställa diagnos kvarstår.  
För den som vill läsa mer om NPF är riksförbundet Attention en mycket bra resurs som varmt 
rekommenderas.  
  
  
  

Vad vill föreningarna ha hjälp med?  
Ekonomi  
Som nämnts tidigare är ekonomi en röd tråd och det är också här vi har fått många frågor om var 
man kan vända sig. En sammanställning över samtliga kommuners ingångar för föreningsbidrag samt 
en enkel lathund för ansökan av bidrag för anpassning av lokaler och utrustning via Idrottonline finns 
dokumenterad och är distribuerad till resurscentrum.  
Material  
Ett flertal föreningar har uttryckt att man vill ha hjälp med anpassning av utrustning för olika typer av 
funktionsnedsättning. Det kan röra sig om allt från anpassad releaser för compoundskytte, till 
ställningar att spänna fast bågen i.   
Utbildning  
De frågor vi har fått rör sig i huvudsak om regler och utrustning. Arbetet med detta material 
(handboken) är inte klart. Intressant är att vi även fått frågor om hjälp med klassificering av skyttar. I 
Sverige finns inga möjligheter till officiell klassificering, men på lekmannanivå kan Kaarina Saviluoto 
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och Lennart Nordsvan bistå med hjälp då båda två har erfarenhet av klassificering vid internationella 
uppdrag på hög nivå. Observera att detta endast är en rådgivande funktion.  
  

Nästa steg  
Förvaltning innebär att fortsatt arbeta med ett antal nyckelvärden.  
  
Nätverk  
Fortsätt att underhälla och utveckla nätverket både inom SBF med resurscentrum, föreningar och 
enskilda eldsjälar.  
  
Föreningsbesök  
Det viktigaste verktyget för att fortsätta den positiva utvecklingen som börjat år 1.  
  
Statistik  
Kanske inte den roligaste delen, men för att kunna få framtida finansiering, kanske den absolut 
viktigaste delen. Vi måste visa att de pengar vi får har använts på ett produktivt sätt och det enklaste 
vi kan göra är att påvisa en ökning av antalet paraskyttar.  
  
  
  
  

Dokument & Bilagor  
Utvärdering av paranekät.pdf  
Information till resurscentrum för Parabågskytte-2020-11-05.pdf  
Information till distrikt parabågskytte.pdf  
Parautveckling.xlsx  
Användarinstruktion för parautveckling.xlsx.pdf  
Handlingsplan parabågskytte.pdf  
Begrepp inom Parasporten-2019  
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Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  


Tid:  2021-03-21 kl. 20:00-21:30 


Plats: Teams 


Närvarande:  Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Bo Palm (BP), Ellinor Ryrå (ER), 


Rolf Volungholen (RV), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Ann-


Sofie Wredendal (AW) och Therese Lundqvist (TL) samt 


Valberedningens Fredrik Rudin, ordf. 


Frånvarande: Emil Arnesson (EA, 


 


§21–18  Ordföranden öppnar mötet 


 


§21–19  Val av Carina Olsson som mötesordförande och Cenneth Åhlund som 


mötessekreterare  


                 


§21–20  Val av Rolf Volungholen som protokolljusterare   


 


§21–21  Fastställande av dagordning 


 


§21–22 Ordförande för valberedningen informerar om att de klara med sitt arbete och 


detsamma är publicerat inför Årsmötet. 


 


§21–23 Kanslirapporter 


a) Ekonomi utfall 2021, små händelser än så länge och mycket talar för stora 


överskott i flera delar av verksamheten efter utebliven aktivitet pga. Covid19 


b) Fastställer nedläggningen av Haninge HIK, Västerorts HIK samt Lammhults 


BK 


c) GS informerar om det senaste om Covid-19 och hur det kan och faktiskt 


påverkar verksamheten. RV lyfter frågan om att ta fram rutiner för ett säkert 


och attraktivt bågskytteutövande beroende på de olika scenarier. 


Arbetsgrupp inför beslutsmöte 5 april beslutas vara JL, RV, MC, CÅ och 


TL. ER redogör för den tvekan som finns i Uppsala om att kunna genomföra 


den svenska delen av NUM, möte den 31 mars för beslut. ER får i uppdrag 


att lägga fram ett distriktsalternativ med hänsyn till arrangörer och aktivas 


planering.  


CÅ konstaterar också att vi under HT-20 tappade 50% av LOK-timmarna jfr 


med HT-19. Dryga -30% mätt på hela året. 


 


§21–24 Övriga ärenden 


a) Genomgång av JL om aktuella propositioner och motioner. Rättelse av 


beslut på föregående möte om hur den återremitterade motionen om 


särskilda matchstegar för 50+ på Inomhus-SM ska besvaras, det ska ske på 


årsmötet, JL och MC formulerar svaret. RV och JL dubbelkollar proposition 


3 och eventuellt förkortar texten. Beslutar om förmöte, 7 april, inför 


årsmötet med främsta målet att klargöra angående propositioner och 


motioner för distrikten 
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b) RV redogör för att ett av de tänkta företagen tackat nej och offertförfrågan 


grafiska tjänster skickas till två andra för jämförelse med det svar som 


erhållits.  
c) BP redogör för Senior-SM inomhus där Skurups BK nu meddelat att de vill 


försöka en tredje gång. Styrelsen ber BP framföra styrelsens stora tack.  
d) BP redogör för en alternativ lösning av Senior-SM i tavla uppdelat på flera 


arrangörer och skjutstilar. Närmare besked kommer ges inom kort. 
e) Fastställer rapport inkommen från Gullimar Åkerlund från möte med WAE, 


bilaga 1. 
f) Fastställer rapport inkommen från RV och Lennart Nordsvan från Para-


projektet, bilaga 2. Ändringar i projektet är sedan tidigare beslutat om 


omfattningen på arbetsinsatsen pga. Covid19. Beslutar att Kaarina Saviluoto 


rapporterar till Rolf Volungholen som också attesterar kostnader och tid i 


projektet. 


g) CO redogör för möte med Paralympiska kommittén (SPK) om satsningen 


inför Tokyo där vi saknar besked om vilket stöd vi kan erhålla och där SPK 


förväntat sig mer rapportering och planering än vi känt till och de erhållit. 


Conny Wallon, som också var med på mötet tar upp frågan med Kaarina 


Saviluoto som är förbundskapten för Para för en snar lösning. Cenneth 


Åhlund lyfter frågan om Para Elits framtid i inom SBF med tanke på SPK:s 


otydliga agerande. 


h) Godkänner den strategiska planen för presentation på kommande årsmöte 


med några smärre förändringar genom CO, RV och AW. 


i) CO redogör för det förslag på att inrätta en ny funktion inom 


Sportkommittén såsom stöd med media och sponsorer som inkommit från 


Fredrik Lundmark. Mötet konstaterar att funktionen men också titeln kan 


vara viktig i kontakt med både media och sponsorer varför SK kanske bör 


ändra eller tillföras någon titel. CO tar upp frågan med Conny Wallon för att 


berörda parter ska prata ihop sig. 


j) SPK:S årsmöte 21 maj, beslutar att CO och CÅ utser representant senare när 


vi ser behovet inför detta möte. 


k) Konstaterar att inkluderingskonferensen den 14 mars var mycket lyckad och 


uppskattad. Styrelsen, genom CO, framför tack till Therese Lundqvist, RV 


och arbetsgruppen. Nästa konferens den 17 april som är öppen för alla, för 


ett bättre bågskytte med tanke på inkludering, värderingar mm ligger uppe 


för anmälningar. Alla ombeds sprida bland sina kontakter så att så många 


som möjligt nås. 


 


§21–25  Reflektion      


 


§21–26  Kommande möten 


a) Förmöte 7 april 


b) Inkluderingskonferens 17 april 


c) Förbundsårsmöte 17 april 
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Vid protokollet 


 


 


Cenneth Åhlund 


 


 


Carina Olsson mötesordförande  Rolf Volungholen, protokolljusterare 
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Bilaga 1 


Till Svenska Bågskytteförbundets styrelse 


 


Rapport från möte med WA-Europé. 


fredag den 26 februari 2021 kl 10.45 – 11-55 


 


Alessandra Colasante ansvarade för detta möte tillsammans med Ordförande Mario Scarzella.  


Allessandra förklarade i stora drag vad WA-E måste göra eftersom WA har förändrat sin 


tilldelning av medel från 2021. 


Bland annat så skall WA-E lämna en planering snarast för 2021-2023 och senare en för 2023-


2025. 


WA-E föreslår följande ansvarig för kommande projekt: 


Hilda Gibson: Planering och genomförande av arrangemang och projekt. 


Dominique Ohlman: Para-bågskytte. 


Rolf Lind: Inrätta och främja antidiskrimineringspolitik. 


DTAC (Hilda Gibson): Uppmuntra könsbalans. 


Christian Laforest: Hjälpa Mas att utveckla bågskyttet till en mera ledande sport. Förbättring 


av kunskaperna kring bågskytte. 


Daniel Pavlov: Sköta arrangemang så dessa inte krockar med WA-arrangemang. 


Hakan Cakiroglu: Ansvarig för TDs Seminariums genomförande och ansvarig för urval av 


rätt ansvarig vid arrangemang och tävlingar. 


Ansvariga från styrelsen: Domarkommitté Sabrina Steffens, DTAC Hilda Gibson, 3D & Field 


Darko Uidl 


……………………………… 


När det gäller Youth Kommittén som jag tillhör gäller följande fram till nästa möte. 


Ansvarig från styrelsen är Vladimir Esheev som tyvärr under 2021 har för mycket att göra så 


därför kommer denna kommitté att ansvaras av kommittéordförande Irena Rosa från 


Slovenien. Förutom hon och jag är det Maria Kyrillopoulou från Grekland i kommittén. 


Irena informerade att kommitténs planering kommer att bli klar före april…. 


Närvarande på detta möte var: 


Mario Scarzella, Alessandra Colasante, Bettina Kratzmueller, Darko Uidl, Irena Rosa, 


Gullimar Åkerlund, Hakan Cakrioglu, Helmuut Pöll, Hilda Gibson, Klaus Lykkebäck, Maria 


Kurillopoulou, Nataila Valeeva, Rolf Lind, Sabirna Steffens och Vladimir Esheev. 


 


Slutord: Otroligt svårt att förstå Alessandra som har sin speciella brytning på Italienska. Dom 


dokument som visades kommer att skickas till alla. Så om någon vill ha dessa så hör av er…. 


 


 


Gullimar 
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Bilaga 2 


 


Slutrapport  


  
Projektnamn Utveckling av parabågskytte  
Projektledare Lennart Nordsvan  
Projektperiod 2020-01-01 – 2021-01 (projektet fortgår, slutrapport avser år 1)  
  


Inledning  
Allt sedan Svenska Bågskytteförbundet (SBF) tog över ansvaret för parabågskytte 
(då; handikappbågskytte) har det funnits olika utmaningar att fullt integrera para med den vanliga 
verksamheten. Sverige har under åren haft fina framgångar på den internationella tävlingsarenan, 
med såväl VM-guld som silver på Paralympics. Gällande den mycket viktiga bredden inom 
parabågskytte har det varit tunt med skyttar och saknats både kunskap och resurser att ta hand om, 
och utveckla parabågskyttet.  
När ekonomiska möjligheter gavs i form av bidrag från RF så skapades projektet ”Utveckling av 
parabågskytte”. Projektet startade vid årsskiftet 2019-2020 och har pågått under hela 2020. Nu med 
start 2021-01 går projektet in i en förvaltande fas där de frågor som väckts under första året fortsatt 
ska följas upp och utvecklas.  


Avgränsningar  
Det finns fortfarande delar av projektet som inte är helt färdigställda men måste fortsatt arbetas 
med under förvaltningsfasen. I huvudsak rör detta den handbok/utbildningsmaterial som ska finnas 
att tillgå för alla som kommer i kontakt med parabågskytte. Arbetet med materialet har kraftigt 
försenats på grund av coronapandemin och i skrivande stund saknas en hel del bildmaterial för att 
illustrera materialet.  
  
  


Beskrivning  
Beskrivning av projektet  
Inventering av nuläge. Skapa tydlighet inom SBF (från förbund, via resurscentrum till enskilda 
föreningar) om hur vi arbetar med parabågskytte. Nätverksbyggande utanför de vanliga 
bågskyttekanalerna (vård- eller rehabiliteringsinstitutioner, kommuner, regioner, 
parasportföreningar och Parasportförbundet samt Sveriges Paralympiska Kommitté). Vid projektets 
slut ska en handlingsplan överlämnas till SBF som tar över och leder projektet i förvaltning.  


Bakgrund  
Bågskyttesporten har misslyckats med att attrahera parabågskyttar under tre decennier. 
Bågskytteföreningarna är ideellt drivna med mycket begränsade incitament, utbildning och initiativ.  
Små, eller obefintliga möjligheter till stöd har inte bidragit till att utveckla parasidan. Antalet 
paraskyttar runt om i landet var svåra att lokalisera. Ett fåtal tävlande skyttar fick i princip 
representera hela det svenska parabågskyttet  


Sidbrytning  
Syfte & mål  
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Syfte  
Möjliggöra för bågskytteföreningar i hela Sverige att markant öka antalet parabågskyttar i 
verksamheten. Bygga kunskap kring olika funktionsnedsättningar. Tillhandahålla material som stöd 
för bågskytteföreningar och information om bågskytte till de med funktionsnedsättning 
(informationsbroschyr etc.).   


Mål  
Organisatoriska mål  


1. Redovisa potentialen.  
2. Inrätta och ha möte med styrgrupp.  
3. Löpande redovisa behov och resultat.  
4. Sammanställa en handlingsplan för SBF.  


Effektmål (ska redovisas av förvaltningsorganisationen tidigast vid utgången av 2021)  
1. Ökat antal bågskyttar med alla funktionsvariationer +500%  
2. Ökat antal föreningar med parabågskyttar +200%  
3. Fler lokaler anpassade för parabågskyttar +25%  
4. Antal paraskyttar som elitsatsar +200%  
5. Öka antalet paraskyttar som tränar och använder bågskytte för social samvaro och 
egen rehabilitering +200%   


Siffrorna avseende effektmål är grova uppskattningar gjorda innan projektstart och baseras på det 
uppskattade antalet befintliga paraskyttar. Förvaltningen kan komma att behöva justera dessa 
ingångsvärden för att få mer verklighetsbaserade ingångsvärden.  
Syftet med effektmålen är oavsett procentsatser och tolkningar att kraftigt öka antalet paraskyttar 
som regelbundet utövar bågskytte.  


Sidbrytning  
Omfattning & strategi  
Huvudsyftet med projektet är att öka antalet paraskyttar i regelbunden träning (bredden), därför har 
en stor del av arbetet med projektet fokuserats på detta. Arbetet har drivits i två kanaler som enkelt 
kan beskrivas som en teoretisk, och en praktisk del.   
Nedan, enkel bild över Work Breakdown Structure (WBS).  
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Sidbrytning  
Kopplingar till andra projekt  
Paraprojektet har ett nära samarbete med föreningsutvecklingsprojektet och har vid flera tillfällen 
genomfört bland annat sambesök hos föreningar och externa event.  


Tidplan  
Översiktlig tidsplan för projektet. Verklig projektstart blev ungefär två månader senarelagd och flera 
ändringar och omfördelningar har gjorts på grund av coronapandemins påverkan. Bland annat har i 
stort sett samtliga träffar med flera deltagare skett i form av Teamsmöten istället för fysiska 
träffar, men i allt väsentligt har tidplanen följts då med hänsyn till senarelagd projektstart.  







  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


  


Organisation  
Projektet har drivits med en mycket liten organisation enligt nedan.  
  
Projektledare Lennart Nordsvan  
  
Projektmedarbetare (ca 50%) Kaarina Saviluoto  
  
Projektägare SBF Rolf Volungholen  
  
Styrgrupp Bernt Andersson  


Zandra Reppe  
Roger Andersson  
Karin Ersson Josefsson  


Sidbrytning  
Metod / Modell  
Projektet har i egentlig mening inte följt någon känd projektmodell till punkt och pricka, men kan 
sägas ha inspirerats av Wenells modell https://www.wenell.se/projektmodell-
start/projektmodell/projektflodet/   
Exempelbild nedan.  


  



http://about:blank/

http://about:blank/





  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


  


Projektets genomförande  
Fastställande av nuläge  
Enkät skickas till samtliga föreningar. För att kunna verifiera våra ingångsvärden och på ett enkelt sätt 
få svar på ett ganska digert frågebatteri gjordes en enkät i början av 2020. Sammanställning och 
utvärdering innebar ett omfattande arbete då svarsfrekvensen var tämligen hög och många tog sig 
tid att svara på fritextfrågor. I mångt och mycket ligger enkäten till grund för allt fortsatt arbete i 
projektet.  
En röd tråd i enkätsvaren är att föreningar saknar kunskap och resurser, vilket med sannolikhet inte 
är hårt knutet till parabågskytte utan är en bild av hur ekonomin ser ut idag.  
En vital del för fortsatt arbete var vi i enkäten fick 25 föreningar som ville fördjupa sitt engagemang 
och agera resurscentrum för parabågskytte.  


Föreningsbesök och event  
I den mån det var möjligt att genomföra besök har i huvudsak Kaarina Saviluoto, men även Lennart 
Nordsvan och Therese Lundqvist (från föreningsutvecklingsprojektet) besökt flera föreningar som har 
paraskyttar. Träffar har även genomförts med föreningar som idag inte har paraskyttar men som 
visat intresse för paraprojektet.  
Förutom föreningsbesök har projektet medverkat på event såsom Start My Impossible Camp och 
Malmö Open där vi deltog som observatörer och hoppas att kunna delta fullt ut kommande år.  
Under denna del i projektet har ett parakit införskaffats som innehåller det mesta som behövs för att 
kunna hålla provapå-event. I skrivande stund finns recurvebågar i låg pundstyrka, compoundbågar i 
draglängd från 12 tum till 30 tum med styrka från ca 15 pund till 50 pund. Det vill säga att vi kan 
tillgodose de allra flesta behov gällande såväl recurve som compound. Förutom bågar med tillbehör 
innehåller kitet ställning för skytte med synnedsättning och ställning att spänna fast bågen i för 
skyttar som inte kan hålla bågen själv. På sikt är meningen att detta kit ska inspirera resurscentrum 
och föreningar att skaffa eget material för paraskytte.  


Träffar med externa intressenter  
Här kunde vi genomföra ett antal fysiska möten med Svenska Parasportförbundet samt flera digitala 
möten med vård & rehabinrättningar, men sen slog corona till med full kraft vilket innebar att vi fick 
styra om ganska hårt. Planerade fysiska träffar genomfördes i flera fall som digitala möten via Teams, 
eller helt enkelt via telefon.   
Vi har hunnit etablera ett bra kontaktnät med Parasportförbundet och med RG Aktiv Rehab på 
Bosön. Vi har haft viss kontakt med Paralympiska Kommittén, SISU och enskilda kommuner. Att 
upprätthålla ett fungerande nätverk är dock ett arbete som måste vara konstant pågående och det är 
en viktig del av fortsatt förvaltning.  


Träffar med resurscentrum och distrikt  
Teamsmöten med de föreningar som anmält intresse att agera resurscentrum planeras och 
genomförs. Ett omfattande dokument som ska ge stöd och information till resurscentrum är 
framtaget och distribuerat till samtliga resurscentrum i samband med möten.   
För att kunna synka distrikten har även teamsmöten med distriktsordföranden hållits. Syftet med 
dessa möten var att ge distrikten egen möjlighet att påverka vilka som till exempel ska vara 
paraansvarig i distriktet. Dokumentet för resurscentrum distribuerades till samtliga 
distriktsordföranden.  
Utbildningsmaterial  
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Den delen som rör resurscentrum är färdig och distribuerad. Råmaterial till handboken finns på plats, 
men för att kunna färdigställa handboken behövs bildmaterial för illustration samt slutlig sättning 
innan den är färdig för leverans.   


Utbildning  
Detta är en fråga vi inte landat under första året. Däremot har vi skapat en ganska bra bild av hur 
kunskaperna ute i föreningarna ser ut. Gällande kunskap kring bågskytte, allt från nybörjarkurser till 
ganska avancerad nivå, ser det bra ut. För paraskyttar som använder rullstol och kan klassas in 
i WA:s system för paraskyttar finns viss kunskap. När skyttar har speciella behov (kan vara såväl 
material som personlig assistans) börjar det tryta. Vissa föreningar som har utbildade 
specialpedagoger och/eller sjukvårdspersonal bland medlemmarna är kunskaperna förklarligt goda, 
medan den hos andra föreningar helt saknas.   
I enkätsvaren fick vi inte helt förvånande ett stort antal svar där föreningar anger att man har 
medlemmar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Exempel på NPF-nedsättning är 
ADHD/ADD, Asperger, Autism. I många fall kan personer med denna typ av diagnos delta i den 
vanliga bågskytteträningen, men personer med svårare diagnos och/eller kombination av diagnoser 
kan kräva stora resurser som idag inte finns. Ytterligare försvårande är att det i många fall inte finns 
någon känd diagnos. Inom projektet har vi inte vare sig resurser eller kunskap att skapa någon form 
av utbildningsmaterial för denna grupp. I detta läge konstaterar vi att alla ska få prova på bågskytte, 
men att det är varje förening och tränare/ledare som avgör om träning går att genomföra på ett 
säkert sätt. Det finns inte heller någon klassning för personer med NPF så det är en grupp som tyvärr 
hamnar lite mellan stolarna. Någon bra lösning på detta finns i skrivande stund inte.  


Synlighet i olika kanaler  
Webportalen ParaMe! är en satsning av Parasportförbundet där en mängd olika idrotter finns 
samlade. I skrivande stund är 6 bågskytteföreningar registrerade på ParaMe. Ett krav från projektet 
är att samtliga resurscentrum ska finnas med på ParaMe. Förvaltningen har ett påminnelsearbete att 
göra här.  
Andra kanaler som Facebook, SBF hemsida, Instagram och så vidare kvarstår att göra riktade insatser 
på.  
  
  


Resultat  
Nuläge och utveckling under projektets första år  
Glädjande ser vi att det finns betydligt fler paraskyttar än vad den initiala uppskattningen gav. Det 
finns en osäkerhet i faktiska antal som föreningsbesöken skulle verifiera. Därför bör fortsatta 
föreningsbesök vara högt prioriterade i fortsatt arbete.  
Under projektets första år har även ett antal nya skyttar tillkommit vilket så klart är mycket bra och vi 
ser det som ett kvitto på att projektet har ökat synligheten för parabågskytte. Utvecklingen ska följas 
under en flerårsperiod och ligger som en av arbetsuppgifterna för paraansvarig hos SBF. Redovisning 
sker tills vidare i en excelfil som uppdateras halvårsvis och visar dels en totaltrend för hela 
Sverige, dels en detaljerad trend för varje förening.  
För redovisning mot finansiärer är statistikfilen mycket viktig. Ett separat dokument beskriver hur 
hanteringen av denna fil ska ske.  
  
Bilden nedan visar statistik under första året, från faktiska ingångsvärden till utveckling per 2020-12-
31  
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Utvecklingskurvorna ser ut att vara drastiskt branta, men vi ska komma ihåg att vi pratar om låga 
antal. En förändring på till exempel 3 skyttar med synnedsättning ger därmed ett mycket stort utslag 
i statistiken. Över tid kommer kurvorna att normaliseras. De prickade linjerna är linjärtrender för hela 
mätperioden och ger sannolikt en ganska trovärdig bild över utvecklingen.  
Det statistiken visar är dock en positiv utveckling från projektstart och det är det enskilt viktigaste för 
att påvisa effekten av projektet. Vi är på rätt väg med andra ord.  
  


Inrättande av resurscentrum för parabågskytte  
Just denna del är något som inte fanns med i projektplanen från början, men ett projekt måste kunna 
anpassa sig efter behov. Enligt Wenells projektmodell är ett projekt ”Ett arbete med hög osäkerhet 
och stort samordningsbehov” samt att en av nyckelpunkterna är att man vid behov ”regelbundet ska 
kunna ompröva projektet”. Detta stämmer i hög grad in på paraprojektet, särskilt om vi också väger 
in allt som pandemin fört med sig.  
  
Vi gjorde bedömningen att resurscentrum är en mycket bra idé som avsevärt kommer att förstärka 
och underlätta framtida arbete och valde således att prioritera upp detta.  
  
Från ursprungliga 25 föreningar som anmält intresse är vi nu nere i 12 föreningar som hittills valt att 
gå vidare. Vi har idag en godtagbar nationell täckning av resurscentrum men det skulle vara önskvärt 
att få till ytterligare några stycken, framförallt i Mellansverige och sydligaste delarna av landet.   
Dessa resurscentrum kommer att vara en viktig kugge i framtida arbete med parabågskytte. Deras 
uppgift är att hålla koll på föreningarna i distriktet och att ha en löpande dialog med paransvarig på 
SBF. I dokumentet som alla resurscentrum fått finns en enklare delegeringsordning som beskriver hur 
samarbetet med SBF, distrikt, föreningar och externa intressenter är tänkt att fungera.   
  
Färdiga resurscentrum 2020-12-31:  
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Bollnäs BK  Rolf Volungholen  rolf.volungholen@telia.com  


BS Gothia  Bengt Idéhn  info@bsgothia.com  


IF Karlsvik  Pernilla Zerrouki  pernilla.zerrouki@gmail.com  


Jämtlands BSK  John Reppe  jamtlandsbagskytteklubb@gmail.com  


Kungsängens BK  Peter Arlekrans  kungsangensbagskytteklubb@gmail.com  


Luleå BS  Rolf Rönnlund  info@luleabs.nu  


Mjölby BS  Hansi Fredriksson  hansi.fredriksson@gmail.com  


Nykvarns BSK  Kaarina Saviluoto  kaarina.saviluoto@bagskytte.se  


Skogens IF   Magnus Larsson  bagskytte.skogen@gmail.com  


Tibro BS  Inka Danehammar  inka@danehammar.se  


Tyresö BS  Kenth Bergström  tyreso@tyresobs.se  


Umeå BK  Deborah Frithiof  info@umeabk.com  


  
Samtal pågår (kommer att bli resurscentrum):  
BSK Sturarna  
Södertälje BF   


Externa intressenter och nätverk  
Detta är en mjuk del i projektet då det i stor utsträckning är helt personberoende hur väl nätverk 
fungerar. Vi har försökt att skapa tydliga kontaktvägar in till SBF, vilket i klartext innebär att alla 
externa vänder sig till paraansvarig som för närvarande är Kaarina Saviluoto. För att skapa redundans 
rekommenderas att en funktionsmailbox inrättas som läses av paraansvarig plus minst ytterligare en 
person (ex; para@bagskytte.se ge åtkomst till Kaarina och Rolf V). Påminner även här om ParaMe! 
där min (Lennart) personliga åsikt är att samtliga föreningar ska finnas med.  
Det är svårt nog att få folk att söka sig till bågskytte även om vi finns med på kanaler utanför vår egen 
komfortzon.   
  
Kontakter Parasportförbundet  


Rekryteringsansvarig  Stefan Jansson  
08-699 62 48  


stefan.jansson@parasport.se  


Projektledare  Elin Ström  
08-699 62 92  


elin.strom@parasport.se  


Webb    https://www.parasport.nu/  
https://para-me.se  


  
RG Aktiv Rehabilitering  


Rehabinstruktör  Mats-Erik (Masse) Bjerkefors  mats-erik.bjerkefors@aktiverehab.se  


Webb    https://www.rgaktivrehab.se  


  
Riksförbundet Attention (Att leva med NPF)  


Webb    https://attention.se  


  
Föreningsbesök  
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Här har projektet kanske inte misslyckats med tanke på coronapandemin, men målet har legat 
betydligt högre än de genomförda besöken som ligger på ca 10% av föreningarna. Trots försök med 
olika typer av digitala träffar är fortfarande det personliga besöket helt överlägset.   
De fysiska besök vi lyckats genomföra har varit mycket uppskattade och har tydligt visat på att det 
finns ett stort intresse för parabågskytte. Projektet har blivit kontaktade av föreningar som fått nya 
paraskyttar och här har Kaarina gjort ett mycket bra jobb med personliga besök hos samtliga. Alla 
presumtiva skyttar har fått en genomgång på plats av Kaarina. Fortsatt är besöken vitala för att hålla 
ångan uppe.  


  
Erfarenheter  
Svårigheter och möjligheter  
Att kombinera ett projekt med anställd personal och ideellt arbetande personer är svårt. Att hålla 
tempot uppe är i det närmaste ogörbart. Det är kanske också det mest positiva med hela projektet – 
att träffa alla eldsjälar som lägger enormt mycket tid på sin förening. Ett medskick till SBF är att vi har 
ett enormt kapital av ambassadörer för vår sport och vi måste vara mycket rädda om dem.   
Även den största eldsjälen kan tröttna så hitta på hur vi ska uppmärksamma våra vardagshjältar är 
ett mycket bra sätt att hålla lågan brinnande.  
  


Olika typer av funktionsnedsättning  
Vi har ganska bra koll på våra klassningsbara skyttar och dessa är oftast väl integrerade i 
föreningarnas vanliga träning- och tävlingsverksamhet.   
Många föreningar har bristfälligt med utrymme för skyttar med till exempel rullstol.  
NPF är inte ett stort problem idag, men SBF måste bevaka utvecklingen. Det kan vara så att vi i en 
framtid måste inrätta särskilda grupper för NPF. Svårigheten att avgöra/ställa diagnos kvarstår.  
För den som vill läsa mer om NPF är riksförbundet Attention en mycket bra resurs som varmt 
rekommenderas.  
  
  
  


Vad vill föreningarna ha hjälp med?  
Ekonomi  
Som nämnts tidigare är ekonomi en röd tråd och det är också här vi har fått många frågor om var 
man kan vända sig. En sammanställning över samtliga kommuners ingångar för föreningsbidrag samt 
en enkel lathund för ansökan av bidrag för anpassning av lokaler och utrustning via Idrottonline finns 
dokumenterad och är distribuerad till resurscentrum.  
Material  
Ett flertal föreningar har uttryckt att man vill ha hjälp med anpassning av utrustning för olika typer av 
funktionsnedsättning. Det kan röra sig om allt från anpassad releaser för compoundskytte, till 
ställningar att spänna fast bågen i.   
Utbildning  
De frågor vi har fått rör sig i huvudsak om regler och utrustning. Arbetet med detta material 
(handboken) är inte klart. Intressant är att vi även fått frågor om hjälp med klassificering av skyttar. I 
Sverige finns inga möjligheter till officiell klassificering, men på lekmannanivå kan Kaarina Saviluoto 
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och Lennart Nordsvan bistå med hjälp då båda två har erfarenhet av klassificering vid internationella 
uppdrag på hög nivå. Observera att detta endast är en rådgivande funktion.  
  


Nästa steg  
Förvaltning innebär att fortsatt arbeta med ett antal nyckelvärden.  
  
Nätverk  
Fortsätt att underhälla och utveckla nätverket både inom SBF med resurscentrum, föreningar och 
enskilda eldsjälar.  
  
Föreningsbesök  
Det viktigaste verktyget för att fortsätta den positiva utvecklingen som börjat år 1.  
  
Statistik  
Kanske inte den roligaste delen, men för att kunna få framtida finansiering, kanske den absolut 
viktigaste delen. Vi måste visa att de pengar vi får har använts på ett produktivt sätt och det enklaste 
vi kan göra är att påvisa en ökning av antalet paraskyttar.  
  
  
  
  


Dokument & Bilagor  
Utvärdering av paranekät.pdf  
Information till resurscentrum för Parabågskytte-2020-11-05.pdf  
Information till distrikt parabågskytte.pdf  
Parautveckling.xlsx  
Användarinstruktion för parautveckling.xlsx.pdf  
Handlingsplan parabågskytte.pdf  
Begrepp inom Parasporten-2019  
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