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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid:  2021-04-05 kl. 20:00-21:30 

Plats: Teams 

Närvarande:  Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Bo Palm (BP), Rolf Volungholen (RV), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund 

(CÅ/GS), Ann-Sofie Wredendal (AW), Emil Arnesson (EA) och Therese Lundqvist (TL)  

 

Frånvarande: Ellinor Ryrå (ER) 

 

§21–27  Ordföranden öppnar mötet med att tacka Bo Palm för sina år i förbundsstyrelsen, varav flera som ordförande och vice ordförande. 

Bo avgår i samband med kommande förbundsårsmöte. Styrelsen ledamöter stämde i med en del fina ord och Bo tackade för 

erhållen blomma och för den roliga tid det varit att vara med i förbundsstyrelsen. 

 

§21–28  Val av Carina Olsson som mötesordförande och Cenneth Åhlund som mötessekreterare  

                 

§21–29  Val av Emil Arnesson som protokolljusterare   

 

§21–30  Fastställande av dagordning 

 

§21–31 Kanslirapporter 

a) Förbundets högsta utmärkelse, Klas Lundin-medaljen ska delas ut till Karl Göran Eklundh, Motala 

 

§21–32 Övriga ärenden 

a) Beslutar lämna in motion till World Archery om Barebow-klass på framtida tavel-VM (och därmed EM), Joakim Hassila har 

utformat den och RV erbjuder sig putsa på den för ökad framgång.  

b) CÅ och RV redogör för den plan som upprättats för hur tävlingsarrangörer, men också annan verksamhet, kan och bör utföras 

under perioden fram till midsommar med anledning av Covid19. Beslutar godkänna densamma och CÅ får i uppgift att 

publicera omgående. Bilaga 1 
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

c) BP redogör för en Senior-SM i tavla uppdelat på tre arrangörer/orter, Södertälje recurve, Lindome compound och Gothia 

barebow, datum ännu ej beslutade liksom återstående skjutstilar, beslutar att CÅ och BP får delegation att besluta i styrelsens 

namn. Möte med arrangörerna 12 april. 
d) Beridet beräknas kunna genomföras som vanligt. 
e) Beslutar att tilldela särskilt Covid19-bidrag på 5000 kr per arrangör för ovan tre SM, inget prejudikat. 
f) Beslutar att Tavel-SM och Inomhus-SM tilldelas 5000 kr per arrangör för att säkerställa bra ljud samt kostnad för 

skjutljustransport. 
g) Beslutar att fortsatt se behovet av i@nseo-utbildning i samband med SM-arrangemang, inne, tavla, fält och 3D, samt jakt i den 

mån i@nseo används. Finansiering kan ske via Idrottsmedel för utbildning av ledare. Förbundsstyrelsen förmedlar kunnig 

utbildare som också ser till att arrangemanget löper på förväntat sätt. Motprestationen är att arrangören utbildar några framtida 

användare i samband med SM.  
h) Beslutar om ett inriktningsbeslut, att SM, i samtliga WA-grenar och beridet, bör avgöras i Elitklasserna, även om liggande 

begränsningar kvarstår under säsongen. Exakt definition på Elit och genomförande beslutas och presenteras vid behov. 
i) Beslutar att frågan om Elits budget tas upp på kommande möte efter samråd med Sportchef 
j) Beslutar att Kaarina Saviluoto och Conny Wallon representerar förbundet vid World Archery Europes kongress, 30 maj i 

Antalya, den förstnämnde med rösträtt. 
k) CÅ informerar om att NUM kommer genomföras online som tidigare meddelats men också att beslut fattats att den svenska 

delen kommer ske distrikts- och eller regionvis. Vädjan till respektive distrikt att lösa det på bästa vid, kl. 10 den 3 juli. 

l) CÅ informerar om att vi kommer kallas till särskilt möte med RF för återstart av verksamheten då mycket tyder på att vi 

procentuellt sett tillhör de mest drabbade förbunden vad avser LOK/juniorverksamheten pga. Covid19. 

m) Beslutar att JL håller i förmötet 7/4, CÅ, RV deltar, övriga deltar om de har möjlighet 

 

§21–33  Reflektion  

 Påminnelse om att göra reklam för kommande konferens, Bågskytte för alla?, om inkludering och jämställdhet den 17 april

     

 

§21–34  Kommande möten 
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

a) Förmöte inför förbundsårsmöte 7 april 

b) Inkluderingskonferens 17 april 

c) Förbundsårsmöte 17 april 

d) Konstituerande möte 2/5 

e) Styrelsemöte 2/5 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Cenneth Åhlund 

 

 

Carina Olsson mötesordförande  Emil Arnesson, protokolljusterare 
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

 

Bilaga 1 
Hej alla tävlingsarrangörer 

Hoppas ni har det bra trots allt elände med Covid19 

Något som tyvärr slagit mycket hårt på vår verksamhet, framför allt bland de unga, ner 50% på höstterminen 2020 trots att inga regleringar fanns jul-okt! 

Vilket innebär att det nog var närmare 100% ner under nov-dec, och fortfarande är. 

Så kan vi inte ha det, Golfförbundet ökade 20% under 2020 under samma Covid19 som vi drabbats av. 

Vi vet hur viktiga tävlingarna är för alla, både för unga och gamla, de som älskar att arrangera och kassören som vill visa positiva siffror, mm. 

Vi har i förbundsstyrelsen under de senaste veckorna funderat på hur vi ska lösa situationen på bästa sätt och kommit fram till följande för perioden fram till 

midsommar. Då vi alla hoppas att vi senast får återgå till något som liknar normalläge. 

Vi har beslutat ge följande rekommendationer under tävlingsförbud 

Ansökta tävlingar under ovan tidperiod för skogskyttet, 3d, jakt och Fält,  

Ligger kvar i resultatdatabasen, men är inte längre tävlingar i dess vanliga betydelse. Vi avser köra vårens skogsarrangemang som ”Pay to shoot” eller 

”Pay&Play Today”. Alltså nybyggda eller uppfräschade banor, som ändå skulle ha gjorts, men alla deltagare skjuter dem som om det vore en golfrunda. 

Alltså gruppvisa starttider, alla börjar på mål 1, alla åker hem omgående efter avslutad runda. Inget matchskytte, ingen prisutdelning (lotta ut priser på 

startnummer är ok), ingen ”bågskytteservering” osv, se ”bifogad Trafikljus-matris”. 

All resultathantering via i@nseo, plus ett resultatkort, hjälp finns att få, kontakta sbf@bagskytte.se 

Ansökta tävlingar under ovan tidsperiod för tavelskytte 
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Enbart Online-versioner, undantaget Elit recurve (alltså aktuella landslagsskyttar/SK-FK avgör) och Para elit (aktuella landslagsskyttar/SK-FK avgör) som får 

tävla på vanligt vis, enligt vår tolkning av yrkesarbetande elit och de som hör ihop med dessa.  

OM tävlingsförbudet tas bort och ersätts av exempelvis en antalsbegränsning kan ovan snabbt komma att regleras för tavelskyttet. Medan vi för skogen 

rekommenderar att vi planerar och genomför vårens arrangemang enligt ovan. 

Ändring i tidpunkten midsommar kan komma att ändras om FHM och regeringen anger det. 

Lagkorren utgår under våren och ersätts av en Coronakorre både för tavla, fält och 3D, enligt samma princip som i somras (alla åldersklasser) i kombination 

med vinterversionen (veckans bästa, fyll på saknad vecka). Start 19 april och pågår till 15 september. Skjuts så mycket du vill, veckans bästa runda används, 

10 kr per runda, faktureras din klubb. Resultatlista ställs upp efter dina fem bästa veckor. Priser lottas ut efter avslutad säsong. 
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

 Restriktionsnivå: Per 6 april 2021  
Bågskytte för alla överallt 

Alltid Bågskytte; Lathund träning och tävlingsalternativ vt 2021  
Det här kan vi göra Försiktighetsåtgärder Onödigt eller olagligt 

Håll avstånd Stanna hemma vid symptom Samling  max  åtta(8) personer  

Organiserad träning för ungdomar födda 2002-2021 Alltid två tränare, man/kvinna m registerutdrag Inga övriga på plats 

Vuxna: Träna enskild eller i samma grupp Riskgrupper: enskild träning Hoppa inte mellan grupper 

Alla: Individuell Korre: Veckans bästa rond!   Lagkorren ställs in! 

Res med de du vanligen umgås Kom ihåg ansiktsmask, som du kan behöva Begränsa resande med kollektivtrafik 

  Klubbtävlingar för ungdomar född 2002-2021   

Tavelskytte max två(2) bågskyttar per butt  Minimalt antal funktionärer på plats, en domare Domare (ej pilbedömning) 

Cybertävling rek. Startavgift 100 kr,  1,5-2 m mellan skyttarna på skjutlinjen   

  Nationella tävlingar. Tillstånd från polisen! Ingen trad. tävlingar för vuxna! 

Fält, 3D och jakt "Pay & play" max 30 minuter innan Minimalt med funktionärer på plats, en domare Funktionär vid behov 

Alla starter från mål ett(1) min två(2) max fyra(4)  per 
patrull 10- 15 minuter mellan patruller  

Max åtta(8) på uppvärmning, 3-6 pilar 
var, håll avstånd! 

En i taget vid skjutpåle, A el B enligt skjutkort Snabba patruller får passera som i golf Dra inte andras pilar! 

Använd IANSEO Scorekeeper + 1 protokoll Lämna skjutkort på avsedd plats efter avslutad rond   

Servering: Självbetjänt kiosk, färdiginpackad mat Tänk hygien och avstånd Ingen kö, buffé,  

Fixa betalning innan eller Swish   Ingen kontanthantering 

Lottning av priser som skickas efteråt Inga pokaler eller glas Ingen prisceremoni på plats  

Toaletter, tvål,  vatten, handsprit Håll rent!   
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  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 


 


Protokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  


Tid:  2021-04-05 kl. 20:00-21:30 


Plats: Teams 


Närvarande:  Magnus Carlsson (MC), Jessica Larsson (JL), Bo Palm (BP), Rolf Volungholen (RV), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund 


(CÅ/GS), Ann-Sofie Wredendal (AW), Emil Arnesson (EA) och Therese Lundqvist (TL)  


 


Frånvarande: Ellinor Ryrå (ER) 


 


§21–27  Ordföranden öppnar mötet med att tacka Bo Palm för sina år i förbundsstyrelsen, varav flera som ordförande och vice ordförande. 


Bo avgår i samband med kommande förbundsårsmöte. Styrelsen ledamöter stämde i med en del fina ord och Bo tackade för 


erhållen blomma och för den roliga tid det varit att vara med i förbundsstyrelsen. 


 


§21–28  Val av Carina Olsson som mötesordförande och Cenneth Åhlund som mötessekreterare  


                 


§21–29  Val av Emil Arnesson som protokolljusterare   


 


§21–30  Fastställande av dagordning 


 


§21–31 Kanslirapporter 


a) Förbundets högsta utmärkelse, Klas Lundin-medaljen ska delas ut till Karl Göran Eklundh, Motala 


 


§21–32 Övriga ärenden 


a) Beslutar lämna in motion till World Archery om Barebow-klass på framtida tavel-VM (och därmed EM), Joakim Hassila har 


utformat den och RV erbjuder sig putsa på den för ökad framgång.  


b) CÅ och RV redogör för den plan som upprättats för hur tävlingsarrangörer, men också annan verksamhet, kan och bör utföras 


under perioden fram till midsommar med anledning av Covid19. Beslutar godkänna densamma och CÅ får i uppgift att 


publicera omgående. Bilaga 1 
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c) BP redogör för en Senior-SM i tavla uppdelat på tre arrangörer/orter, Södertälje recurve, Lindome compound och Gothia 


barebow, datum ännu ej beslutade liksom återstående skjutstilar, beslutar att CÅ och BP får delegation att besluta i styrelsens 


namn. Möte med arrangörerna 12 april. 
d) Beridet beräknas kunna genomföras som vanligt. 
e) Beslutar att tilldela särskilt Covid19-bidrag på 5000 kr per arrangör för ovan tre SM, inget prejudikat. 
f) Beslutar att Tavel-SM och Inomhus-SM tilldelas 5000 kr per arrangör för att säkerställa bra ljud samt kostnad för 


skjutljustransport. 
g) Beslutar att fortsatt se behovet av i@nseo-utbildning i samband med SM-arrangemang, inne, tavla, fält och 3D, samt jakt i den 


mån i@nseo används. Finansiering kan ske via Idrottsmedel för utbildning av ledare. Förbundsstyrelsen förmedlar kunnig 


utbildare som också ser till att arrangemanget löper på förväntat sätt. Motprestationen är att arrangören utbildar några framtida 


användare i samband med SM.  
h) Beslutar om ett inriktningsbeslut, att SM, i samtliga WA-grenar och beridet, bör avgöras i Elitklasserna, även om liggande 


begränsningar kvarstår under säsongen. Exakt definition på Elit och genomförande beslutas och presenteras vid behov. 
i) Beslutar att frågan om Elits budget tas upp på kommande möte efter samråd med Sportchef 
j) Beslutar att Kaarina Saviluoto och Conny Wallon representerar förbundet vid World Archery Europes kongress, 30 maj i 


Antalya, den förstnämnde med rösträtt. 
k) CÅ informerar om att NUM kommer genomföras online som tidigare meddelats men också att beslut fattats att den svenska 


delen kommer ske distrikts- och eller regionvis. Vädjan till respektive distrikt att lösa det på bästa vid, kl. 10 den 3 juli. 


l) CÅ informerar om att vi kommer kallas till särskilt möte med RF för återstart av verksamheten då mycket tyder på att vi 


procentuellt sett tillhör de mest drabbade förbunden vad avser LOK/juniorverksamheten pga. Covid19. 


m) Beslutar att JL håller i förmötet 7/4, CÅ, RV deltar, övriga deltar om de har möjlighet 


 


§21–33  Reflektion  


 Påminnelse om att göra reklam för kommande konferens, Bågskytte för alla?, om inkludering och jämställdhet den 17 april


     


 


§21–34  Kommande möten 
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a) Förmöte inför förbundsårsmöte 7 april 


b) Inkluderingskonferens 17 april 


c) Förbundsårsmöte 17 april 


d) Konstituerande möte 2/5 


e) Styrelsemöte 2/5 


 


 


Vid protokollet 


 


 


Cenneth Åhlund 


 


 


Carina Olsson mötesordförande  Emil Arnesson, protokolljusterare 
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Bilaga 1 
Hej alla tävlingsarrangörer 


Hoppas ni har det bra trots allt elände med Covid19 


Något som tyvärr slagit mycket hårt på vår verksamhet, framför allt bland de unga, ner 50% på höstterminen 2020 trots att inga regleringar fanns jul-okt! 


Vilket innebär att det nog var närmare 100% ner under nov-dec, och fortfarande är. 


Så kan vi inte ha det, Golfförbundet ökade 20% under 2020 under samma Covid19 som vi drabbats av. 


Vi vet hur viktiga tävlingarna är för alla, både för unga och gamla, de som älskar att arrangera och kassören som vill visa positiva siffror, mm. 


Vi har i förbundsstyrelsen under de senaste veckorna funderat på hur vi ska lösa situationen på bästa sätt och kommit fram till följande för perioden fram till 


midsommar. Då vi alla hoppas att vi senast får återgå till något som liknar normalläge. 


Vi har beslutat ge följande rekommendationer under tävlingsförbud 


Ansökta tävlingar under ovan tidperiod för skogskyttet, 3d, jakt och Fält,  


Ligger kvar i resultatdatabasen, men är inte längre tävlingar i dess vanliga betydelse. Vi avser köra vårens skogsarrangemang som ”Pay to shoot” eller 


”Pay&Play Today”. Alltså nybyggda eller uppfräschade banor, som ändå skulle ha gjorts, men alla deltagare skjuter dem som om det vore en golfrunda. 


Alltså gruppvisa starttider, alla börjar på mål 1, alla åker hem omgående efter avslutad runda. Inget matchskytte, ingen prisutdelning (lotta ut priser på 


startnummer är ok), ingen ”bågskytteservering” osv, se ”bifogad Trafikljus-matris”. 


All resultathantering via i@nseo, plus ett resultatkort, hjälp finns att få, kontakta sbf@bagskytte.se 


Ansökta tävlingar under ovan tidsperiod för tavelskytte 
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Enbart Online-versioner, undantaget Elit recurve (alltså aktuella landslagsskyttar/SK-FK avgör) och Para elit (aktuella landslagsskyttar/SK-FK avgör) som får 


tävla på vanligt vis, enligt vår tolkning av yrkesarbetande elit och de som hör ihop med dessa.  


OM tävlingsförbudet tas bort och ersätts av exempelvis en antalsbegränsning kan ovan snabbt komma att regleras för tavelskyttet. Medan vi för skogen 


rekommenderar att vi planerar och genomför vårens arrangemang enligt ovan. 


Ändring i tidpunkten midsommar kan komma att ändras om FHM och regeringen anger det. 


Lagkorren utgår under våren och ersätts av en Coronakorre både för tavla, fält och 3D, enligt samma princip som i somras (alla åldersklasser) i kombination 


med vinterversionen (veckans bästa, fyll på saknad vecka). Start 19 april och pågår till 15 september. Skjuts så mycket du vill, veckans bästa runda används, 


10 kr per runda, faktureras din klubb. Resultatlista ställs upp efter dina fem bästa veckor. Priser lottas ut efter avslutad säsong. 
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 Restriktionsnivå: Per 6 april 2021  
Bågskytte för alla överallt 


Alltid Bågskytte; Lathund träning och tävlingsalternativ vt 2021  
Det här kan vi göra Försiktighetsåtgärder Onödigt eller olagligt 


Håll avstånd Stanna hemma vid symptom Samling  max  åtta(8) personer  


Organiserad träning för ungdomar födda 2002-2021 Alltid två tränare, man/kvinna m registerutdrag Inga övriga på plats 


Vuxna: Träna enskild eller i samma grupp Riskgrupper: enskild träning Hoppa inte mellan grupper 


Alla: Individuell Korre: Veckans bästa rond!   Lagkorren ställs in! 


Res med de du vanligen umgås Kom ihåg ansiktsmask, som du kan behöva Begränsa resande med kollektivtrafik 


  Klubbtävlingar för ungdomar född 2002-2021   


Tavelskytte max två(2) bågskyttar per butt  Minimalt antal funktionärer på plats, en domare Domare (ej pilbedömning) 


Cybertävling rek. Startavgift 100 kr,  1,5-2 m mellan skyttarna på skjutlinjen   


  Nationella tävlingar. Tillstånd från polisen! Ingen trad. tävlingar för vuxna! 


Fält, 3D och jakt "Pay & play" max 30 minuter innan Minimalt med funktionärer på plats, en domare Funktionär vid behov 


Alla starter från mål ett(1) min två(2) max fyra(4)  per 
patrull 10- 15 minuter mellan patruller  


Max åtta(8) på uppvärmning, 3-6 pilar 
var, håll avstånd! 


En i taget vid skjutpåle, A el B enligt skjutkort Snabba patruller får passera som i golf Dra inte andras pilar! 


Använd IANSEO Scorekeeper + 1 protokoll Lämna skjutkort på avsedd plats efter avslutad rond   


Servering: Självbetjänt kiosk, färdiginpackad mat Tänk hygien och avstånd Ingen kö, buffé,  


Fixa betalning innan eller Swish   Ingen kontanthantering 


Lottning av priser som skickas efteråt Inga pokaler eller glas Ingen prisceremoni på plats  


Toaletter, tvål,  vatten, handsprit Håll rent!   
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