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Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2017-04-2..22 

Plats  Scandic Väst Gävle 

Närvarande Bo Palm ordf, PeO Gunnars, Kurt Lundgren, Jessica Larsson, Magnus Carlsson, Ellinor Ryrå och Cenneth Åhlund 

samt adjungerade Gullimar Åkerlund. 

 Anmäld frånvaro; Susanne Lundgren och Rolf Volungholen 

 Samt valberedningen under valda delar av mötet, Andreas Persson, Camilla Åhlund, Fredrik Rudin och Anette 

Andersson.   

   

§17-16 Öppnande  

Ordföranden Bo Palm hälsar välkommen  

 

§17-17 Val av mötesordförande och sekreterare 

  PeO Gunnars respektive Cenneth Åhlund 

 

§17-18 Justeringsperson  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Magnus Carlsson.  

 

§17-19 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen.  

 

§17-20 Valberedningen       

Valberedningens ordförande, Andreas Persson, redogör för dess arbete samt förslaget inför stämman. 
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§17-21 Stadgar, bestämmelser och domarfrågor 

a) Jessica Larsson redogör för arbetet med propositioner och inkomna motioner, som behandlats av regelkommittén 

dessförinnan. Styrelsen är nöjd med redovisningen.  

 

§17-22 Ekonomi 

a) Utfallet 2016 och bokslutet gav ett mindre plus som ligger i paritet med årets budget. Budgeten har lagts för 2017 

med de ingångsvärden som är kända, med sänkt stöd från RF beroende på lägre utfall för Elitstöd vilket också drar 

ner SF-stödet, summa cirka 400 000 kr mindre vs 2016 från RF, det ser därmed ut att bli ett mindre minus för 

2017. 

b) Uppföljningen för inledningen av året visar ännu inte så mycket då årets första månader alltid är händelsefattiga på 

utgiftssidan medan bidragen från RF kommer kvartalsvis.  

 

§17-23 Kansliet  

a) Svenska rekord fastställdes enligt bilaga 1, ett rekord godkändes inte då man bara kan slå rekord i den klass man 

tävlar och i sin egen åldersklass. 

b) Ny klubb godkändes, Närtuna-Gottröra SF 

c) Gullimar Åkerlund får i uppdrag att åter undersöka hur Skellefteås ledare som ska erhålla vår högsta utmärkelse, 

Klas Lundin-medaljen, vill uppvaktas. Utmärkelser godkändes enligt bilaga 1. 

d) Christer Pallin, RF:s jurist sedan många år, som varit bland andra, vårt SF mycket till hjälp går i pension och GS 

får i uppdrag undersöka hur lämplig avtackning ska ske och genomföra densamma. 

 

§17-24 Styrelsens verksamhetsområden/rapporter 

a) Cenneth Åhlund rapporterar att verksamhetsberättelsen är i publicerad och mötet beslutar godkänna densamma. 
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b) PeO Gunnars redogör för arbetet med det nu döpta projektet, den Gyllene Tråden, med Utvecklingstrappa och 

kravprofil i samarbete med Elit och professor Michail Tonkonogi. Bo Palm önskar ge arbetsgruppen en eloge för 

hittillsvarande arbete och önskad arbetsglädje även framöver, efter besöket på projektets samling 23-25 mars. 

c) Gullimar Åkerlund meddelar att Sportkommittén utsett Andreas Person till förbundskapten efter Mats Inge 

Smördal Ericsson.  

d) Cenneth Åhlund, Magnus Carlsson och Ellinor Ryrå, rapporterar från ett givande WAN-möte 18-19 feb, där den 

enda regelpåverkan blev att instinctive-klassen godkändes. 

e) Bo Palm rapporterar att samtliga tillfrågade, om medverkan i den framtidsgrupp som Bo ska svara för, utan tvekan 

ställer upp. Dessa är Karin Larsson Brolund, Monica Bjerendal, Michael Cekal, Leif Marcusson samt Kicki 

Priklonsky. Se bilaga 2  

f) Kurt Lundgren redogör för den pågående utredningen om röstetalen som pågått i samband med avslutningen på 

distriktsutredningen.  

g) Bo Palm rapporterar från SM inomhus att han och många andra uppfattade det som ett mycket bra arrangemang, 

arrangör för 2018 anmälde sig omedelbart efter avslutat SM i Falun, mycket beroende av nya upplägget som 

kommer till beslut på årsstämman. Se bilaga 3 

h) Genomgång av konferensprogram inför stämmokonferens 22 april, se bilaga 4 

i) GS rapporterar att Trap-maskinen och tillhörande släp är sålt med ägarbyte 1 juni. Den kan därefter hyras av nye 

ägaren Reconnect AB och hyreskostnaden kan även fortsättningsvis vara godkänd för Idrottlyft förutsatt att dess 

villkor uppfylls. 

j) Informationspolicy och ev prislista för annonser på hemsida och liknande bordläggs. 

k) Bo Palm rapporterar från SOK:s årsmöte som var något rörigt men inte innebar några stora beslut som påverkar 

oss direkt. 

l) Mötet beslutar att tillmötesgå Tomas Johanssons begäran om att SBF uppfyller sitt avtal avseende 

pensionsavsättning för 2001-2004, uppdras till GS att verkställa. 

http://www.bagskytte.se/
mailto:cenneth.ahlund@bagskytte.se


                          SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET                 
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Svenska Bågskytteförbundet  +46 (0) 708 103 133 

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

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

m) Bo Palm rapporterar från Centrum för internationella event(CIE) och betonar vikten av att vi deltar i CIE:s 

konferens i Umeå 17-18 oktober. 

 

Ajournering för nattvila 

 

§17-25 Nya frågor 

a) Mötet beslutar utse Jessica Larsson och Bo Palm som förbundets representanter på WA:s kongress i Mexiko 13-14 

oktober. Cenneth Åhlund kommer delta för WA:s Field&3D committee. 

b) Mötet beslutar fastställa den internationella strategin, se bilaga 5 

c) Mötet beslutar att stödja ett forskningsprojekt avseende axelskador hos bågskyttar. Studien kommer inledas under 

försommaren med en enkät till alla bågskyttar med tävlingslicens (junior och äldre). Samtidigt utses 

förbundsläkaren, Conny Wallon, som Bågskytteförbundets ansvarige för kontakt gentemot projektgruppen. För att 

administrera undersökningen godkänns att tävlingslicensnummer används i studien som identitet för deltagande i 

studien, då databearbetning måste vara blindad vid databearbetning av enkäten men spårbar via en sk nyckel 

(medlemsmatrikeln) för kommande tre(3) studier. Endast matrikelansvarig lämnar ut info efter begäran av 

specifika licensnummer. På så vis uppfyller vi de krav som persondatalagen föreskriver och möjlighet att få etiskt 

godkännande för studien. Se bilaga 6 

d) Kommitté-arbete i och utanför styrelsen, beslutar att respektive styrelseledamot ska leda en kommitté inom sitt 

ämnesområde, för att säkerställa att fler delar på arbetet. Kommittéerna ska vara jämställda, ledamöter utses av 

styrelseledamoten. Se bilaga 7 

e) Jämställdhetsplanen uppdateras och fastställs, se bilaga 8  

f) Arbetet med verksamhetsplanen fortskrider, uppdras till Cenneth Åhlund och Rolf Volungholen att färdigställa 

denna. 

g) Kurt Lundgren rapporterar att flera SM saknar arrangör för 2018 och framåt. 

http://www.bagskytte.se/
mailto:cenneth.ahlund@bagskytte.se


                          SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET                 
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Svenska Bågskytteförbundet  +46 (0) 708 103 133 

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

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

h) Kurt Lundgren lyfter frågan om Bågskyttens arkiv med anledning av liggande motioner på kommande årsstämma. 

GS rapporterar att Mikael Svahn fått i uppdrag att digitalisera samtliga nummer av Bågskytten via scanning och 

hemsida, och ombeds av mötet att följa upp så det blir gjort, alldeles oavsett utfall på årsstämman. 

i) GS sammanfattar det förslag förbundsstyrelsen har för avgifter till förbundet för medlemmar och föreningar. 

Beroende på utfall i motionen om Bågskyttens framtid så blir förslagen två, ett oförändrat och ett som tar hänsyn 

till beräknat minusresultat på 100.000 kr utöver redan idag täckt kostnad via den förhöjda föreningsavgiften. 

j) Mötet beslutar återta det beslut om framtida kansliplacering som togs vid mötet den 3-4 december 2016. Framtida 

behov och möjligheter kan komma se helt annorlunda ut än idag. 

 

§17-26 Nästa möte 

21/4 kl. 18 till 22/4 kl. 12 Scandic Väst Gävle därefter stämmokonferens kl 13-20 med efterföljande förbundsstämma 

23/4 följt av konstituerande möte  

 

§17-27 Mötet avslutas  

Ordföranden avslutade mötet 

 

Gävle 2017-04-22 

 Vid protokollet  

 

Cenneth Åhlund 

 

 

Justeras: PeO Gunnars mötesordf.   Magnus Carlsson 

Detta är en kopia på justerat original/CÅ 
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. 

      BILAGA sid 1 
      2017-04-21 
      

       Hedersmedalj i GULD /Klas Lundin/ Jan Ove Johansson, Motala BSK 
   

       Hedersmedalj i SILVER: Rolf Volngholen, Bollnäs 
    

       

Förtjänstplakett i GULD: 
Per Bengtsson, Mjölby 
BS 

    

       Förtjänstplakett i SILVER: Helge Köhler, Tyresö BS 
    

  

Elisabeth Huzelius, Tyresö BS 
          

       STORA GRABBARS MÄRKE 
     

       Nr 152 Andreas Skalberg, IF Karlsvik 
    

       Godkännande av Klubb 
  

  
  

       Klubb:  42336-10, Närtuna-Gottröra Skytteförening 
    

 
c/o Bågskytte 

     

       Org.nr: 802408-6962 
     Distriktsförbund: Norra Svealands BF 
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Distrikt: 
Upplands 
Idrottsförbund 

     Kommun: Norrtälje 
     Inträde: 2017-03-27 
     

       

       

       SVENSKA REKORD 
 

Poäng Namn/Klubb Plats 
             
 2016-01-01 HB60 SBF 18 m/30 pil 264 Tore Petersson, Grimslövs AIF Oskarshamn 
   

    
  

 2017-01-14 DI16 SBF 18 m/60 cm/60 pil 415 Felicia Carlsson, Sundsv/Ortv BK Östersund 
 2017-01-14 HIE SBF 18 m/60 cm/60 pil 531 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Östersund 
 2017-01-14 HI50 SBF 18 m/60 cm/60 pil 531 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Östersund 
 2017-01-15 DI16 SBF 18 m/60 cm/60 pil 449 Felicia Carlsson, Sundsv/Ortv BK Östersund 
 2017-01-21 HL60 SBF 25 m/60 cm/60 pil 459 Gilbert Spång, BSK Iggesund Hudiksvall 
 2017-01-21 DI16 SBF 25 m/60 cm/60 pil 304 Felicia Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 
 2017-01-21 HI50 SBF 25 m/60 cm/60 pil 489 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 
 2017-01-21 HIE SBF 25 m/60 cm/60 pil 489 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 
 2017-01-21 HLE SBF 25 m/60 cm/60 pil 489 Fredrik Högstedt, Stocka BSK Hudiksvall 
 2017-01-22 HIE SBF 18 m/60 cm/60 pil 548 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 
 2017-01-22 HI50 SBF 18 m/60 cm/60 pil 548 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Hudiksvall 
 2017-01-25 HI13 SBF 12 m/60 cm/30 pil 224 Emil Wallin, Timrå AIF Timrå 
 2017-01-25 DIE SBF 18 m/60 cm/30 pil 231 Felicia Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 
 

2017-01-25 DI16 SBF 18 m/60 cm/30 pil 231 Felicia Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 
Enl 
styrelsebeslut 

2017-01-25 DI50 SBF 18 m/60 cm/30 pil 219 Christa Bäckman, IF Karlsvik Timrå §17:23a 

2017-01-25 HIE SBF 18 m/60 cm/30 pil 268 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 
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2017-01-25 HI50 SBF 18 m/60 cm/30 pil 268 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 
 2017-01-28 HIE SBF 18 m/60 cm/60 pil 550 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Iggesund 
 2017-01-28 HI50 SBF 18 m/60 cm/60 pil 550 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Iggesund 
 2017-02-04 DL16 SBF 18 m/60 cm/30 pil 206 Villemo Storsnes, Envikens BSK Borlänge 
 2017-02-05 HI13 SBF 12 m/60 cm/60 pil 460 Emil Wallin, Timrå AIF Timrå 
 2017-02-21 DCE SBF 18 m/40 cm/30 pil 292 Isabell Thun, Lindome BK Lindome 
 2017-02-22 HI60 SBF 18 m/60 cm/30 pil 236 Roland Bexander, BK Fiskgjusen Kungsängen 
 2017-02-25 HIE SBF 18 m/60 cm/60 pil 551 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 
 2017-02-25 HI50 SBF 18 m/60 cm/60 pil 551 Lennart Carlsson, Sundsv/Ortv BK Timrå 
 2017-02-25 HL50 SBF 18 m/60 cm/60 pil 553 Yngve Malmström, Södertälje BF Stockholm 
 

2017-03-08 HIE SBF 18 m/60 cm/30 pil 268 
Niclas Johansson, Mälaröarnas 
BSK Kungsängen 

 2017-03-11 HI60 SBF 18 m/60 cm/60 pil 471 Roland Bexander, BK Fiskgjusen SM Falun 
 2017-03-12 DCE SBF 18 m/15 pil 148 Isabell Thun, Lindome BK SM Falun 
 2017-03-12 HaDCE SBF 18 m/15 pil 145 Zandra Reppe, Jämtlands BK SM Falun 
 2017-03-26 HI13 SBF 12 m/60 cm/30 pil 247 Emil Wallin, Timrå AIF Karlsvik 
 2017-04-02 HaHC16 SBF 18 m/15 pil 137 Mathias Andersson, Södertälje BF JSM Timrå 
 2017-04-02 DC13 SBF 12 m/15 pil 145 Emma Lundmark, BSK Sturarna JSM Timrå 
 2017-04-02 DC13 SBF 12 m/15 pil 145 Saga Grètarsson, BK Dalpilen JSM Timrå 
 2017-04-02 DC13 SBF 12 m/15 pil 146 Johanna Grètarsson, BK Dalpilen JSM Timrå 
 2017-04-01 C16,18 m/40cm/180 pil Helsingborgs BK 1726 Hampus Borgström JSM Timrå 
     

  
Marcus Wällstedt Arlefur   

     
  

Edvin Tengroth   
 2017-04-01 C16, 18 m/40 cm/ 24 pil Helsingborgs BK 233 Hampus Borgström JSM Timrå 
     

  
Marcus Wällstedt Arlefur   

     
  

Edvin Tengroth   
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Bilaga 2 

 

Framtidsgruppen 

 

Enligt tidigare beslut i styrelsen fick undertecknad i uppdrag att tillsätta en grupp som förutsättningslöst skulle komma med idéer på aktiviteter 

som SBF, klubbar och distrikt bör vidta för att vi skall kunna behålla våra medlemmar. I gruppens arbetsuppgifter ingick även att föreslå 

aktiviteter som på sikt kommer att attrahera nya medlemmar. 

 

Gruppen skall ta fram ett antal olika idéer som sedan skall presenteras för styrelsen. Gruppens förslag kan gälla såväl bredd som elit, vår 

organisation, klubbutveckling och distriktens verksamhet. 

 

Gruppen behöver inte heller ta upp eventuella kostnader/intäkter. 

 

Styrelsen skall inledningsvis budgetera en kostnad som skall täcka kostnader för resor till en uppstartsträff samt hotellrum. Tillsammans med en 

träff för att skriva ihop sig tror undertecknad att styrelsen bör besluta om ett anslag av  

20 000 kronor. 

 

Deltagarna i gruppen som sagt sig villiga att vara med är det för oss alla kända namn: 

 

Monica Bjerendal, Kicki Priklonsky, Karin Larsson Brolund, Leif Marcusson samt Mikael Cekal. 

 
Vid anteckningarna 

 

Bo Palm 
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Bilaga 3 

 

SM inomhus i Falun 

Mina funderingar efter att ett mycket bra SM genomförts i Falun.  

 

Tapetbyten som var en aktivitet som 2016 tog mycket tid gick väsentligt mycket smidigare i år. 

Perfekt med lagtävlingen vid start på söndagen. 

Fungerade även helt perfekt med att skyttarna var samlade efter andra omgångens slut på lördagen för att eventuellt genomföra en särskjutning. 

Mycket bra att, som första arrangör, diskvalificera skyttar som fyllt i sina protokoll på ett felaktigt sätt.  

 

Bra att prisutdelning för klassen för Para- och äldreklasserna genomfördes på lördagen samt att lagens prisutdelning skedde vid en tidpunkt då 

det ändå blev en naturlig paus under söndagen. 

 

Sedan fanns det några saker som var mindre bra. En sådan sak var att tidschemat hade med preliminära tider, borde endast stå starttider för 

lagtävlingen och beräknad tid för prisutdelningen. 

 

När det gäller uppvärmningsskjutningen för de klasser som går in senare i det individuella skyttet så borde de få samma förutsättningar som de 

tidigare skyttarna. Inte 2 x 4min utan 3 x 2min samt fritt att skjuta flera pilar än tre. 

 

Borde även läggas in två kortare pauser, 15 min, två gånger under söndagens skjutning. 

Med denna åtgärd förlängs dagen med max 30 minuter vilket då innebär att tävlingen ändå blir hanterlig. Ca 2,5 timmar snabbare än 2016. 

 

Bo Palms funderingar 
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Bilaga 4 

 

Konferensprogram 

( OBS preliminära tider) 

 

13.00 Presentation av deltagare och program Bo P 

 

13.15 Presentation av distriktets verksamhet Fredrik Sahlström 

 

13.15 Tillbakablick och vad händer 2017  Bo P 

 

13.30 Verksamhetsplan   Cenneth/Rolf/Bo 

 

14.00 Resultatdatabas   Cenneth  

 

14.30 Fika 

 

15.00 Proppar och motioner   Jessica 

 

18.00 Avslutning    Bo 

 

19.30 Bågskyttemiddag   Alla 
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Bilaga 5 

Internationell strategi  
 

Sv. Bågskytteförbundet strategi, med mål: 

 Lägga bid/anbud på ett VM/EM/event vart femte år, genom tät kontakt med tänkbara destinationer och arrangörer 

 Skapa en arbetsgrupp/kommitté för internationella evenemang för fortsatt utveckling av strategi och genomförande 

 Evenemangen ska ge ett ekonomiskt överskott, vilket säkerställs av väl förankrad analys och planering 

 Skapa en utvecklingstrappa/upptrappning av nivåer på internationella evenemang, vägen mot OS börjar litet längre ner på trappan 

 Genomföra kvalitativa och ekonomiskt hållbara evenemang som marknadsför svensk bågskytte internt och externt, vi har redan kommit 

långt med våra SM som numera är en lönsam evenemangsform för arrangörerna till skillnad mot vanliga tävlingar 

 Bibehålla, två representanter 2017, eller öka vår representation i World Archery resp Archery Europé, det görs genom tät internationell 

kontakt med officiell närvaro på lämpliga mötesplatser 

 Utbilda en kontinental domare per år, kandidater söks efter löpande 

 Utbilda en internationell domare per fyra år, kandidater söks efter löpande 

Inledning 
Det sker en kraftsamling i Sverige för att stärka Sveriges varumärke, öka attraktionskraften och locka fler besökare till landet. Svensk idrott, 

genom specialidrottsförbunden och besöksnäringen genom organisationerna Svensk Turism, Visita och Visit Sweden, har utarbetat en gemensam 

nationell strategi för internationella idrottsevenemang i syfte att skapa tillväxt och flera arbetstillfällen i Sverige. I det pågående 
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utvecklingsarbetet medverkar med start 2015, staten via social- och näringsdepartementet. Vi vill att internationella idrottsevenemang ska 

engagera hela Sverige. 
Vår strategi har sin utgångspunkt i den nationella strategin och är vår idrotts bidrag till arbetet att nå upp till målen i densamma och utveckla vår 

egen idrott. 

Mål:  

År 2025 ska Sverige ha fördubblat antalet hållbara internationella idrottsevenemang och idrottsmöten. 

Delmål: 

 Skapa hållbara evenemang - Specialidrottsförbunden skall fördubbla antal hållbara bids/ansökningar till år 2020. 

 Destinationsutveckling - Skapa fler utvecklade destinationer för idrottsevenemang. 

 Marknadskommunikation - De turistekonomiska effekterna av internationella idrottsevenemang skall öka till år 2025. 

 

Varför ska vi arrangera internationella bågskytteevenemang? 
Sverige har en potential att utvecklas som ett internationellt konkurrenskraftigt idrottsevenemangsland. Svensk idrott har under många år varit en 

naturlig arrangör av internationella idrottsevenemang på alla nivåer. Den internationella konkurrensen har blivit allt hårdare på senare år då 

många länder och städer ser möjligheten att profilera sig med idrottsevenemangen som ett medel för utveckling av besöksnäringen.  
Svenska Bågskytteförbundet ska arrangera internationella bågskyttesevenemang för att:  

 För att skapa stolthet inom bågskyttesporten 

 Motivationshöjande för alla inblandade parter, aktiva som ledare 

 Positionera sporten i konkurrens gentemot andra sporter 

 Reklam för sporten/landet Sverige och destinationerna 

 Stärka Sveriges varumärke 

 Skapa bra utveckling inom sporten 
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 Öka medlemstillströmningen 

 Timing, nu är det rätt tidpunkt att arrangera internationella evenemang inom svensk bågskyttesport  

 

För vem gör vi strategin? 
 

Strategin ska i första hand vara till för svensk bågskytte, SF, Distrikt, 150 föreningar och 10 000 medlemmar. Primärt är strategin till för Svenska 

Bågskytteförbundet då det endast är SF som kan ansöka om internationella evenemang. Dock är det viktigt att få med lokala föreningar som 

medarrangör. Sekundärt är strategin till för destinationer och svensk idrott totalt. 
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Vår idrott i ett internationellt perspektiv 
Svenska Bågskytteförbundet har en bra försörjning internationellt med antal internationella representanter som är bättre än det varit på 
mycket länge. Förbundet har strategiskt arbetet på internationella domare. Den nordiska representationen och samarbetet är också bra. I 
dagsläget finns det inte mer utrymme för fler representanter. Det viktiga för förbundet är att i framtiden nyrekrytera och behålla de platser 
man har idag. Vi har ett bra rykte och det är viktigt att vi fortsätter vara föredöme med ”fair play” i all vår verksamhet. Det är viktigt att synas 
och höras i det internationella rummet.  
 
RF skriver: 
RF skall verka för en stark svensk representation i internationella organisationer; 
RF skall skapa förbättrade förutsättningar för svenska idrottsledare att åta sig internationella ledaruppdrag; 
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Framtagande av strategi 
Bågskytteförbundets internationella strategi har utarbetats vid ett inledande arbetsmöte i Taxinge, Nykvarn 2015-09-13 i samarbete med RF:s 

Patrik Oscarsson och Leif Johansson. Med på arbetsmötet var också Cenneth Åhlund, Bo Palm, Bengt Idéhn, Kicki Priklonsky, Ulrika Sjöwall, 

Arent Grape, Ken Sentell, Gullimar Åkerlund, Christian Bengtson samt Rolf Volungholen 

Under arbetsmötet samlades idéer, erfarenhet och önskemål ihop till det dokument du nu har i handen. Denna strategi ska sedan förankras i 

förbundsstyrelse men också bland arrangörer, destinationer, medlemmar, funktionärer mm, det kommer ske främst genom möten och utskick 

 

Implementering 

Strategin kommuniceras där så är lämpligt, exempelvis nationella konferenser, där arrangörer och medlemmar är samlade, i skrift via tidskrift 

och hemsida samt i kontakt med enskilda. 

Strategin för internationella idrottsevenemang har antagits av förbundsstyrelsen dag och månad 2016-01-31 
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Utgå från nedan punkter som diskuterades: 

Vad är syftet med våra evenemang? 
Strategin ska bidra till en starkare och tydligare bild av hur Sv. Bågskytteförbundet ska hantera sina evenemang och hur vi inom vår idrott bidrar 

till den nationella strategin.  

Syftet är att:  

 Öka bågskyttarnas stolthet för vår idrott, ge legitimitet 

 Utifrån timing och intresse ta nästa steg för att utveckla sporten genom internationella bågskytteevenemang 

 Stärka varumärket ”Bågskytte” genom att positionera sporten 

 Skapa en mer professionell och kommersiell organisation  
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Sv. Bågskytteförbundet har som mål att: 

 Arrangera ett VM/EM vart femte år 

 Skapa en arbetsgrupp/kommitté för internationella evenemang 

 Evenemangen ska ge ett ekonomiskt överskott 

 Skapa en utvecklingstrappa/upptrappning av nivåer på internationella evenemang 

 Genomföra kvalitativa och ekonomiskt hållbara evenemang som marknadsför svensk bågskytte internt och externt 

 Bibehålla, två representanter 2017, eller öka vår representation i World Archery resp Archery Europé 

 Utbilda en kontinental domare per år 

 Utbilda en internationell domare per fyra år 
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Känn efter om ni uppfyller följande förutsättningar för era målsättningar ovan. 

SMART – Specifikt-Mätbart-Aktivt-Realistiskt-Tidsatt 

 

Vår vision och värdegrund 

 

Vår vision- ”Bågskytte för alla, överallt, alltid”, som med utgångspunkt i våra värderingar – ”Fokuserad kraft i glädje och gemenskap” skall 

stödjas av vår internationella strategi. Genom att verka internationellt på förbundsnivå så främjar vi våra tankar om jämlikhet, fair play men 

också grenspecifika värden. För att bågskyttet ska vara för alla. För att sträva mot överallt och alltid ska strategin användas för att få evenemang 

till orter där vi därmed möjliggör ett synligare bågskytte. Genom att delta internationellt bär vi hem idéer och kunskap för att skapa ett bågskytte 

som är möjligt alltid. 

Resurser  

Budget ska avsättas för internationella representanter att bevista viktiga samlingspunkter för att stärka Sveriges aktier. Internationella domare ska 

utbildas på ett ekonomiskt försvarbart sätt när utbildningar sker i Europa och de kontinentala ska ges möjlighet att göra ett domarjobb per år på 

förbundets bekostnad. Budget skall också avsättas för ett möte vartannat år, ojämna år, för arbetsgruppen för en Internationell strategi. 

 

I strategiarbetet har det genomförts en bedömning av bågskyttessportens vilja och engagemang för att nå de uppsatta målen med internationella 

bågskytteevenemang i Sverige. Det konstateras att: 

 Det finns vilja och engagemang som kan utvecklas, det görs genom att berätta om hur arrangemang kan sökas, genomföras och 

bedömas. Ge enskilda tänkta arrangörer stöd till besök av motsvarande evenemang om ekonomiska medel kan finnas. 

Strategiarbetet har även innehållit en bedömning av vilka ekonomiska resurser bågskyttesporten har idag i förbundet för att nå målen med sina 

internationella bågskytteevenemang. 

Där kan vi konstatera att: 

 Det måste göras ökade satsningar i budget för att utveckla evenemangsarbetet. 
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Hur når vi målen?  

Aktivitet När/år 

Bilda arbetsgrupp  

Skapa organisation (fördela arbetsuppgifter)  

Samverka destination  

Specificera destinationer  

Bid  

Skapa och definiera strategi  

Dan efter och ett år framåt, uppföljning av 
genomfört evenemang. Fullfölj. 

 

Utbilda bågskyttefamiljen (Finns i flera 
nivåer) 

 

Förankring både nationellt och lokalt  

Skapa ”Beyond archery”  

Intern marknadsföring  

Bench marking – internt och idrott övrigt  

”Väcka rörelsen”  

Kommunicera strategin  

 

Lila  Hög effekt – enkelt att genomföra 

Röd  Hög effekt – komplicerat att genomföra 

Grön Låg effekt – enkelt att genomföra 

Svart Låg effekt – komplicerat att genomföra 
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Kvar att utarbeta för Bågskytteförbundet utifrån aktiviteterna ovan: 

Aktivitets- och tidplan (Handlingsplan)  

Vem Gör vad Senast 
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(Bilaga 1) 

Evenemangsplan Svenska Bågskytteförbundet 

 

Evenemang Bid år Genomförande år 

Coach seminarium 2016 2017 

3 D EM 2016 2018 

3 D VM 2016 2019 

(3 D VM) 2017 2021 

Fält-VM 2019 2022 

Tavel-VM 2021 2025 

http://www.bagskytte.se/
mailto:cenneth.ahlund@bagskytte.se


                          SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET                 
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Svenska Bågskytteförbundet  +46 (0) 708 103 133 

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

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

 
(Bilaga 2) 

Vilka utbildningsinsatser kommer att krävas för att nå målen kring internationella bågskytteevenemang? 

 

Utbildning Målgrupp Centralt/regionalt/lokalt 

Internationella domare nationella domare Centralt/regionalt 

IANSEO alla Centralt 

”Stab” tävlingsledning Lokalt 

Banläggning lokala banläggare Lokalt 

Marknadsavdelning handplockade Lokalt 

Marknad styrgrupp  Centralt/regionalt 

Media  handplockade + alla Lokalt 

Media styrgrupp  Centralt/regionalt 

Att arrangera alla involverade i mästerskapet Centralt/regionalt 
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Uppmaningar till oss själva för att lyckas med strategin: 

- Vara lyhörda 

- Rätt person på rätt plats 

- Våga se möjligheter/var positiv 

- Hålla frågan levande 

- Tänk större och medialt 

- Vad ska vi ha fokus på? 
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Bilaga 6 

Forskningsplan 

Utvärdering och rehabilitering av bågskytterelaterade axelskador 
Anna Petersson, leg. Sjukgymnast, Ortopedkliniken US Linköping 

Bakgrund 

Det ställs stora krav på axelledens flexibilitet, muskelstyrka, muskulära uthållighet, koordination och neuromuskulära kontroll inom idrotter där 

armutförandet sker ovanför axelhöjd. Axelleden behöver vara tillräckligt flexibel för att utföra momentet och tillräckligt stabil för att ej utsättas 

för skador (1). Stabiliteten under armens rörelse genereras främst av muskulatur som samverkar för att hålla ledhuvudet komprimerat mot 

ledskålen. M. supraspinatus, m. subscapularis, m. infraspinatus och m. teres minor och är de främsta dynamiska stabilisatorerna för axelleden och 

benämns som rotatorkuffen (2). Rotatorkuffens kraftutförande ökar med ca 24 % om skulderbladet stabiliseras mot thorax (3). God förmåga att 

stabilisera skulderbladet under rörelse samt bålstabilitet är viktiga komponenter för att utföra rörelser med god precision och kontroll och en 

försämrad bålstabilitet ökar risken för skada och försämrar prestation (4). Receptorer i axelledens omkringliggande strukturer registrerar ledens 

positionering (proprioception) och förser de dynamiska stabilisatorerna med information. Motorisk respons på proprioceptiv information 

möjliggör bevaring av ledens stabilitet under rörelse (5). God proprioceptiv förmåga korrelerar även med bättre prestationer inom idrott (6) och 

vid skada eller vid uttröttad muskulatur försämras proprioceptionen (7). En försämrad proprioceptiv förmåga genererar en försämrad 

neuromuskulär kontroll och ett förändrat aktiveringsmönster av stabiliserande muskulatur, vilket ökar risken för skador (9, 10).  

 

Patologiska besvär i axelleden relaterat till trauma eller överbelastning yttrar sig som smärta, förändrad prestation, minskad styrka eller minskad 

rörlighet och är vanligt förekommande inom idrotter där armutförande sker ovanför axelhöjd (1). Subacromial smärta är ett av de vanligaste 

förekommande axelbesvären som genererar smärta och funktionsnedsättning och innebär en påverkan av strukturer beläget under 

acromionkanten. Patologin kan förklaras av många faktorer som genererar ett begränsat utrymme mellan caput humeri och akromion och 

innefattar; subacromial bursit, tendinopati och partiell eller genomgående rotatorkuffruptur av en eller flera senor (11). Upphovet till minskat 
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utrymme under acromionkanten kan både vara anatomisk eller biomekanisk betingat (12) och en dysfunktionell rotatorkuff och en förändrad 

förmåga att stabilisera skulderbladet kan ofta identifieras vid denna smärtproblematik (13).   

 

Faktorer som bidrar till utvecklingen av subacromial smärta är; degenerativa processer relaterat till stigande ålder, högrepetitiva armrörelser eller 

tunga lyft och högfrekvent arbete ovan axelhöjd i ogynnsamma positioner (14). Risken ökar även vid förekomst av instabilitet i axelleden, 

överbelastad rotatorkuff samt vid störd neuromuskulär kontroll (15). Subacromial smärta är det mest frekventa skulderbesväret som förekommer 

för idrottare som presterar med armarna ovanför horisontalplanet där strukturer mellan caput humeri och acromion är som mest utsatta för 

inklämning (impingement) (16). Subacromial smärta reducerar idrottsprestation och ger en förändrad aktivering av muskulatur kring axelleden 

(17).  

 

Inom kastidrotter noteras ofta en minskad styrka i axelledens utåtrotation i förhållande till inåtrotation, vilket påverkar den dynamiska stabiliteten 

och ökar risken för axelskador (18). En överbelastad rotatorkuff kan generera tendonopatier som yttrar sig som smärta och svaghet vid belastning 

(1). En försämrad förmåga att positionera skulderbladet på grund av muskelsvaghet, är även det associerat till ökad risk för axelskador inom 

idrotter med stora krav på axelfunktion ovan horisontalplanet (19). Högrepetitiva rörelser i idrottsutförandet kan generera microtrauman mot 

strukturer i axelleden och kan leda till förändring av mjukdelar (20). En förändring av mjukdelar kan i sin tur leda till skador på kapsel och 

ligament och därmed generera instabilitet som kan öka risken för impingement och skador på rotatorkuffen (1). Glenohumeral internal rotation 

deficit (GIRD) är vanligt förekommande inom kastidrotter där rörelseförmågan i inåtrotation har reducerats och att utåtrotationen har ökat (21). 

För kastidrottare med ökad rörlighet i utåtrotation har även en reducerad proprioceptiv förmåga noterats (22).  

 

Bågskytte är en form idrottsutövande där båda axlarna utsätts för högrepetitiva rörelser ovanför axelhöjd. Prestation inom bågskytte definieras 

genom förmågan att med pil träffa ett angivet mål med hög noggrannhet och precision. Själva utförandet består av flertalet faser; stående, 

fasthållande, dragning, full dragning, siktning, frigörande och fullföljning av rörelse. Alla moment ställer stora krav på motorisk kontroll (23). 

Bågen stabiliseras med extenderad arm som statiskt riktas mot målet medan den andra armen rör sig dynamiskt för att spänna bågsträngen. Under 

siktandet positioneras axelleden till att isometriskt stabilisera dragarmen i inåtrotation, flexion och extension i horisontalplanet tills skottet 

frigörs. (24). Dragkraften i bågen är 42 pounds för män och flertalet repetitiva rörelser i ogynnsam position antas generera skulderbesvär relaterat 
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till överbelastning och upprepade microtrauman. Att stabilisera en bågens vikt med extenderad arm i eleverat läge, ställer även stora krav på 

uthållighet och muskulär stabilisering av axelled och skulderblad (24). Prevalens och incidens av skulderbesvär hos bågskyttar är dock ej 

beskrivet, men en studie från 1989 av Mann et. Al (25) visade att en tredjedel bågskyttar besvärades med smärta från axelleden (25).  

 

Inom bågskytte kan repetitiva rörelser i horisontalextension med samtidig inåtrotation ge en överbelastning och inklämning av m.supraspinatus 

och m.biceps brachii caput longum under acromion (25). Det finns en studie som visar att bågskyttar med subacromial smärta har en förändrad 

skapulakinematik och muskelaktivering jämfört med bågskyttar utan axelbesvär Gruppen med subacromial smärta hade en större aktivering av 

övre trapezius och deltoideus och mindre aktivering av nedre trapezius jämfört med friska kontroller. Bågskyttar med subacromial smärta hade 

även en mer eleverad skapula, mindre horisontalextension i axelled och mindre armbågsflektion under skottet jämfört med friska kontroller (26).  

 

Inom idrotter med stora krav på axelledens funktion ovanför axelnivå betonas träning av rotatorkuff, skapulastabilisatorer och bålstabilitet för att 

minska risken för axelskador och som behandling vid förekomst av besvär (1). Vid förekomst av subacromiala smärtsyndrom rekommenderas 

träning som primär åtgärd. Stärkning och återställande av aktiveringsmönster av rotatorkuff och skapulastabilisatorer betonats i träningen för att 

optimera centraliseringen av caput i ledskålen under rörelse (27). Excentrisk belastning av m. supraspinatus har visats ha samma effekter som för 

andra tendiniter, där en adekvat belastning kan ha en läkande effekt på senstrukturer (28).  

Vid förekomst av subacromial smärta har Holmgren T. et al.(29) påvisat att specifik träning som var inriktat på excentrisk träning av rotatorkuff 

och skapulastabilisatorer är att föredra framför ospecifik träning när det kommer till att förbättra funktion och att minska smärta. Specifik träning 

vid subacromial smärta resulterar även i ett minskat antal operationer med subacromial dekompression. Resultatet har en kvarvarade effekt vid en 

uppföljning på fem år (unpublished data). Effekten av specifikt inriktad träning kan bero på återställandet av förändrad skapulakinematik och en 

stärkt rotatorkuff som ökar förmågan att centralisera caput under acromion och därmed minska risken för inklämning under rörelse (30). 

Kontrollerad belastning kan även ha lett till histologiska förändringar där senstrukturer får ökad tolerans och stimulans till läkning (31).   

Det finns flertalet studier som poängterar axelledens utsatthet vid idrotter där armen används ovan horisontalplanet, men det finns bristfällig 

kunskap om hur vanligt förekommande det är med axelsmärta inom bågskytte. Det är oklart vilka stukturer som påverkas under utförandet och 
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det finns ingen kunskap om hur detta påverkar prestation och funktion. Med anledning av axelledens utsatthet, liksom som vid andra idrotter där 

armen placeras i ogynnsam positionering och med upprepade rörelser under utförandet, antas risken öka för överbelastning av rotatorkuff och 

skapuladyskinesi och därmed öka risken för subacromial smärta. Det finns dock ingen studie som undersöker om strukturerad träning som är 

utformat efter bågskytterelaterade axelbesvär kan reducera skulderbesvären och öka prestationsförmåga under träning och tävling. Ett 

träningsprogram som kan reducera bågskytterelaterade axelbesvär kan även komma att användas i preventivt syfte för att minska incidensen av 

skulderbesvär för aktiva bågskyttar.  

Övergripande syfte 
– Kartlägga förekomst och definiera axelbesvär hos bågskyttar i Sverige samt identifiera strategier för att behandla och förebygga vanligt 

förekommande axelbesvär inom bågskytte med strukturerad träning 

Specifika syften 
– Identifiera prevalens av skulderbesvär inom bågskytte samt påverkan på träning, tävling och vardag 

– Beskriva funktionsnedsättning och strukturell påverkan vid förekomst av skulderbesvär hos bågskyttar jämfört med kontrollgrupp 

– Undersöka skulderkinematik, muskelaktivitet och proprioception i axelleden hos bågskyttar med axelbesvär jämfört med kontrollgrupp 

– Utvärdera strukturerad träning för bågskyttar, med förekommande axelbesvär, avseende förändring av smärta, axelfunktion och prestation inom 

bågskytte 
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Planerade delarbeten 
1.) Prevalens av axelbesvär hos aktiva bågskyttar i Sverige 

En tvärsnittsstudie som kartlägger förekomst och svårighetsgrad av axelbesvär och funktionsnedsättning hos aktiva bågskyttar. 

Kartläggningen baseras på enkätsvar riktade till samtliga aktiva bågskyttar i Sverige med syfte att identifiera den subjektiva upplevelsen 

av axelbesvär relaterat till sitt idrottsutförande samt påverkan på livskvalitet. 

 

Frågorna i enkäten är självskattande och av kvantitativ karaktär i form av likert skalor. Enkätundersökningen inkluderar frågor kring kön, 

ålder, längd, bågskyttespecifika frågor, frågor kring mängd fysisk aktivitet och träning enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer (32) 

samt påverkan av axelbesvär under tävling och träning enligt en modifierad version av den svenska översättningen av enkäten OSTRC 

Overuse Injury Questionnaire (33). Bågskyttar med upplevda skuldebesvär besvarar även det axelspecifika utvärderingsinstrumentet 

Western Ontario Rotator Cuff Index (WORC) som är validitets- och reliabilitetstestat för att bedöma subjektiv upplevelse av 

funktionsnedsättning och livskvalitet för individer med rotatorkuffbesvär (34). 

 

Enkäterna besvaras digitalt i ett webbaserat system och insamlad data kan även användas i korrelationsanalyser för att identifiera 

samband mellan vilka variabler som kan relatera till axelbesvär.   

 

2.) Kartläggning av patologi vid förekommande axelbesvär hos bågskyttar  

Baserat på prevalens av förekommande skulderbesvär väljs ett antal bågskyttar ut för en klinisk bedömning med syfte att verifiera den 

patologiska orsaken till besvären. Bågskyttar med besvär jämförs med kontrollgrupp bestående av bågskyttar utan skulderbesvär. 

Rekrytering till urvalet grundas på de svar som framförts i enkät och utvärderingsinstrumentet WORC. 

Den kliniska undersökningen baseras på strategier för att identifiera besvär som är vanligt förekommande inom idrotter med 

armprestation ovanför axelhöjd. Undersökningen inleds med inspektion av aktiv och passiv rörlighet av glenohumeralleden och en 

kvantifierad mätning av glenohumeral rörlighet utförs med goniometer i flexion, abduktion och i inåt-och utåtrotation vid 90° abduktion 
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för att identifiera sidoskillnader samt förekomst av GIRD. Skapulathoracal rörlighet inspekteras vid aktiv elevation för att identifiera 

förekomst av skapuladyskinesi enligt Kiblers klassificering (35).  

Specifika styrketester av rotatorkuff och m.biceps utförs för att identifiera svaghet och smärta vid belastning och muskulär isometrisk 

styrka mäts med myometer för att fastställa kraftförhållanden mellan inåt- och utåtrotation i neutralposition. Bålstabilitet testas med 

unilateral hip bridge test (UHBE) (36) och the single leg balance test (SLBT) (37).   

 

Tester utförs även för att identifiera instabilitet i glenohumeralled samt tester för att identifiera förekomst av impingement. Samtliga tester 

utförs bilateralt och den kliniska undersökningen utförs av en fysioterapeut.  

Utöver en klinisk undersökning utförs en ultraljudsundersökning. Vid undersökningen noteras patologiska förändringar av rotatorkuffens 

senor i form av partiella eller genomgående rupturer, kalkinlagringar, fettinlagring i muskelbukar, avvikelser i bursa eller kring 

bicepssena samt förändringar i AC-led (38). Undersökningen utförs av en rutinerad axelspecialist.     

Kartläggning av bågskytterelaterade skulderbesvär baseras således både på en subjektiv utvärdering grundat på enkätsvar och WORC 

samt en objektiv utvärdering baserat på ett klinisk status som utvärderar skulderfunktion och bålstabilitet samt en ultraljudsundersökning 

som identifierar utsatta strukturer i axelleden. 

3.) Aktiveringsmönster av rotatorkuff och skapulastabiliserande muskulatur för bågskyttens dragarm och bågarm under ett skott 

och skillnader vid förekomst av skulderbesvär jämfört med frisk kontroll 

 

För att beskriva hur bågskyttar med skulderbesvär påverkas i sitt bågskytteutförande, eller som en beskrivande orsak till förekomst av 

besvär, undersöks bågskyttespecifika rörelser i laboratorisk sättning. Kinematik och aktiveringsmönster av muskulatur kring axelleden 

undersöks både för den arm som stabiliserar bågen samt för bågsträngens dragarm. Utförandet undersöks i samband med ett skott samt i 

aktiv flektion och utvärderas med hjälp av ytlig elektromyografi (EMG) för att identifiera timing och kvantitet av muskelaktivering av; 

övre, mittersta och nedre delen av trapezius, serratus anterior, deltoideus och latissimus dorsi. Muskelaktivering länkas samman med en 

rörelseanalys utifrån filmsekvenser av ett skott för att undersöka vilka muskler som samspelar och när de aktiveras som mest. Bågskyttar 

med skulderbesvär jämförs sedan med frisk kontrollgrupp.   

http://www.bagskytte.se/
mailto:cenneth.ahlund@bagskytte.se


                          SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET                 
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Svenska Bågskytteförbundet  +46 (0) 708 103 133 

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

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

 

Utöver rörelseanalys och muskelaktiveringsmönster, undersöks den proprioceptiva förmågan i form av joint position sense (JPS) i 

axelleden. Testet utförs genom aktiv angulär reproduktion där testpersonen får placera sin arm i en utvald position och rikta en 

laserpekare mot en målbild. Testpersonen replikerar sedan samma position utan visuellt input. Avseendet med testet är att identifiera 

differenser mellan referens och reproduktion, vilket ska identifiera brister i JPS (39).  

 

4.) Utformning av träningsprogram för rehabilitering och prevention av axelbesvär hos bågskyttar   

 

Ett antal bågskyttar med identifierade skulderbesvär erhåller ett strukturerat träningsprogram som inkluderar övningar för rotatorkuff, 

skapula- och bålstabilisatorer, samt övningar för att förbättra eventuell rörelseinskränkning. Val av övningar baseras på de mest vanligt 

förekomammande axelbesvären som identifierats i studie två. Träningen utförs handlett av fysioterapeut under tre månader som 

komplement till övrig bågskytteträning.  

 

Utvärdering av effekt av träning sker med WORC, smärta i vila, natt och aktivitet mätt med VAS (100mm), förändring av proprioception 

och styrkemätning i inåt-och och utåtrotation mätt med myometer för att identifiera förändring i kraftförhållande. Utvärdering av 

skapuladyskinesi samt subjektiv upplevelse av förändrad prestationsförmåga inom bågskytte. Mätningar sker vid baslinje, tre månader 

och sex månader.  
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Bilaga 7 

Utökat arbete med kommittéer. Nedanstående kommittéansvariga gäller från idag till och med söndagens konstituerande 

sammanträde. Därefter tillsätts ansvariga 
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Beridet Bågskytte 

Syftet med dessa kommittéer är att fler personer skall involveras i 

vårt arbete, samt att vi skall tillföra kompetens till oss i styrelsen. 

Varje kommitté skall bestå av 3-5 personer. Minst två av dessa 

ledamöter skall vara av det underrepresenterade könet. Redovisning 

av vilka som sitter i respektive kommitté skall redovisas löpande. 

Viktigt att det är löpande då personerna kan bytas/lämna mitt under 

en mandatperiod. Första mötet då detta skall redovisas är i september 

då kommittéerna skall vara tillsatta. 

Sammankallande/ordförande i kommittén skall vara styrelsens 

representant.  

Programförklaring är den första arbetsuppgiften som skall tas fram. 

Vid varje styrelsemöte skall ordförande till styrelsen rapportera vad 

hittills gjort. Rapporten skall vara skriftlig.  

Viktigt att rapporten är skriftlig då kommittéerna kommer att ha en 

längre livstid än styrelsens mandatperioder. För att då kunna överföra 

kompetens till nästa styrelseledamot är den skriftliga rapporten 

väldigt viktig. 

Varje kommitté skall göra en årlig budget för sin verksamhet som 

skall redovisas inför årsskiftet då nästa års budget skall tas fram. 

Resurser för att ta fram statistik med mera består av våra anställda i 

första hand. 

Styrelsens representant bör ge ett stort ansvar till kommittéerna så att 

de får jobba ganska så fritt. Styrelsens representant måste inte delta 

vid varje sammankomst. 

http://www.bagskytte.se/
mailto:cenneth.ahlund@bagskytte.se


                          SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET                 
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Svenska Bågskytteförbundet  +46 (0) 708 103 133 

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

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

 
Bilaga 8 

Jämställdhetsplan  

  

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 med jämna mellanrum 

uppdateras, senast april 2017 och fastställd på styrelsemöte 2017-04-22. 

Gruppen som tagit fram grunden till detta material har bestått av Susanne Svärd, Borås, Kaarina Saviluoto, Landsbro, Jörgen Pålsson, Halmstad 

och Bo Palm, Angered.  

  

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.  

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.  
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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.  

Distrikten  

Jämställdhetsperspektivet skall vara vägledande i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.  

Representation  

Samtliga distrikt skall målmedvetet sträva efter att det underrepresenterade könet skall bestå av minst 40 procent av ledamöterna i respektive 

styrelse.  

Vid nomineringar av ledamöter till förbundsstyrelsen skall distrikten verka för att såväl män som kvinnor nomineras i det närmaste lika stor 

omfattning.  
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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.  

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.  

                          

  

  

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.  

Förändring av stadgar och regler  

Vid varje förändring av stadgar och tävlingsregler skall jämställdhetsperspektivet beaktas.  
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