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Parabågskytte 
 
är bågskytte för personer med olika former 
av fysisk funktionsnedsättning. 
 
Bågskytte är idrotten som är själva  
definitionen av ”alla kan vara med”. Ofta 
kan skyttar med funktionsnedsättning delta 
på i stort sett samma villkor som skyttar 
utan funktionsnedsättning.  
 
För att din förening ska kunna erbjuda bra 
träning- och tävlingsmöjligheter för para-
bågskytte har denna handbok tagits fram.  

Det är oftast egna fanta-

sien som är begränsningen 

Foto: John Reppe 
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Para betyder bredvid, vid sidan om, i jämförelse med, något liknande eller 
falskt. Med paramedicinskt avses något som arbetar eller verkar vid sidan om  
medicinen såsom arbetsterapi och sjukgymnastik, även protestillverkning räknas hit.  

Pares – är ett direkt lån från grekiskans ord för slapphet eller förlust av styrka. 
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Parabågskytte – olika typer av funktionsnedsättning 

 

När vi tänker på parabågskytte är det ofta skyttar som på något sätt har nedsatt 
funktion i benen och därmed använder rullstol eller sitter ner på en stol som avses. 
Det är en del av parabågskytte, men långt ifrån hela bilden. 

Vi brukar dela in funktionsnedsättningar i två huvudgrupper – Fysiska och Neurolo-
giska nedsättningar, samt Intellektuella och Neuropsykiatriska nedsättningar (NPF). 

 

Vanliga nedsättningar i den första gruppen är: 

• Nedsatt muskelkraft i armar och ben 

• Nedsatt muskelkraft i enbart nedre delar av kropp och ben 

• Ingen funktion i- eller avsaknad av lemmar 

• Synnedsättning 

• Neurologiska diagnoser 

 

För dessa typer av funktionsnedsättningar finns ett tydligt regelverk inom World 
Archery (WA). Bland annat finns ett klassifikationssystem som gör att skyttar kan 
delas in i två huvudsakliga tävlingsklasser, W1 och Open, men mer om detta längre 
fram.  

Sverige både har och har historiskt haft paraskyttar som framgångsrikt har deltagit 
i landslagsuppdrag tillsammans med skyttar utan funktionsnedsättning.  
Självklart kan paraskyttar även delta i tävlingar på hemmaplan – både i särskilda 
paraklasser, och i våra vanliga tävlingsklasser. 
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I gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) hittar vi en mängd olika 

nedsättningar som kan vara svåra att diagnostisera och ibland vet vi som tränare 

och ledare inte att skytten har en diagnos. 

 

Vanliga nedsättningar i denna grupp är: 

• Uppmärksamhetsstörning ADHD/ADD 

• Aspberger 

• Autism 

• Downs syndrom (mindre vanlig i skrivande stund) 
 

Det som gör denna grupp lite svårare att hantera är dels att det inte finns ett  

tydligt regelverk inom WA och att det kan vara svårt att ens veta om att det finns 

en nedsättning. Vanligt i denna grupp är även kombinationer av diagnoser, till  

exempel ADHD och Autism. Den inventering som gjordes 2020 bland bågskytte-

föreningarna i Sverige ger vid handen att det finns ett stort mörkertal bland  

skyttar med NPF och att det är mycket vanligt med dessa typer av nedsättning. 
 

Vad som är positivt i denna grupp är att de allra flesta kan delta i träning och  

tävling tillsammans med skyttar utan nedsättningar. Vi har både i nutid och  

historiskt skyttar som nått stora framgångar trots sin NPF-diagnos. 
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Att tänka på: 
Personer som har grava nedsättningar inom denna grupp behöver ofta särskilt  
utbildade ledare och tränare om det ska fungera på ett bra sätt.  
 
Vi tipsar om olika resurser att inhämta hjälp och kunskap längre fram. 
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Skapa en bra miljö för träning 
Den förening som har, eller förväntas komma att få en tillströmning av skyttar med  

funktionsnedsättningar kan ofta erbjuda träningsmöjligheter i befintliga lokaler och  

anläggningar.  

 

Dock finns en del punkter att checka av: 

 

Åtkomst till inomhuslokal 

 Finns parkeringsmöjligheter i direkt anslutning?  

 Kan personer med nedsatt rörlighet, eller syn enkelt komma in i lokalen? 

 Fungerar det med rullstolar på skjutlinjen? 

 Finns tillgång till handikapptoalett? 

 Finns vilrum, eller möjlighet till avskildhet? 

 

Åtkomst till utomhusanläggning 

 Finns parkeringsmöjligheter i direkt anslutning?  

 Kan personer med nedsatt rörlighet, eller syn enkelt komma in i klubbstugan? 

 Är underlaget anpassat för rullstol (skjutlinje, markering/hämtning av pilar)? 

 Finns tillgång till handikapptoalett? 

 

Hur sker prova-på/introduktion/nybörjarkurs? 

 Tillsammans med skyttar utan nedsättning 

 I egna grupper 

 

När skytten genomgått utbildning, hur planeras och genomförs regelbun-

den träning? 

 Tillsammans med skyttar utan nedsättning 

 I egna grupper 

 

Finns någon ansvarig paratränare i föreningen? 

 Ja 

 Nej 
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Att tänka på: 
 

Skyttar med synnedsättning kan 

behöva egen träningstid. 

Skyttar med svårare fall av NPF  
och/eller kombinationsdiagnos, är 
ofta känsliga för yttre intryck och 
kan behöva extra lugn och ro på 
träningarna.  
 
Här är det även viktigt att tränaren 
har god kunskap om NPF.  
 
Har skytten (ofta ungdomar) behov 
av extra stöd, ska ledsagare/
målsman finnas med på  
träningarna  
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Träning och tävling 
När alla bitar kring logistik, utrustning och utbildning börjar falla på plats är det dags att 
skapa rutin i träningen för att på sikt kanske väcka intresse för tävling. 
 
Det viktiga är så klart att öka bredden inom parabågskytte, men det är lite som frågan om 
hönan och ägget. För att attrahera fler att börja med bågskytte är det en stark morot om 
det finns elit-skyttar att se upp till. 
 

Att bestämma en lämplig nivå på träning är individuellt för alla bågskyttar, men kanske 
krävs ännu mer fingertoppskänsla hos paraskyttar. Det finns många faktorer som spelar 
in. Till exempel om en person nyligen har drabbats av en skada, vilken ålder, vilken typ av 
skada och så vidare. 
 
Om skytten inte har en klar bild av sin fysiska status är det lämpligt att rådgöra med till 
exempel assistenter, vårdpersonal och kanske inte minst, mer erfarna paraskyttar. På så 
vis är det lättare att hitta ett anpassat träningsupplägg för varje individ. 

Även valet av utrustning har betydelse för träningens upplägg.  
 
En skytt som använder recurvebåge i låg styrka (kanske så låg som 12–18 pund) löper 
oftast liten risk att dra på sig skador och kan succesivt öka styrka på bågen och mängden 
pilar. 
 
En skytt som väljer compoundbåge måste verkligen få hjälp att prova in utrustningen så 
att skador undviks. Även här gäller i första hand att börja med låg pundstyrka, men till 
skillnad från recurve brukar de flesta orka med 25–35 pund utan större problem.  
 
För riktigt unga paraskyttar, under 12 år, rekommenderar vi att till att börja med använda 
recurvebåge då en compoundbåge ofta blir för tung att hålla. 
 
Oavsett vilken typ av utrustning skytten ska använda gäller att denne får lära sig en bra 
grund-teknik. Här finns gott om utbildade tränare runt om i landet så vi går inte djupare i 
detta material angående skjutteknik.  
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Hur genomförs träning med paraskyttar? 
 

Vi förutsätter att paraskyttarna tränar tillsammans med övriga skyttar och vi måste 

då anpassa skjutningen en del. En skytt som sitter i rullstol har rätt att sitta kvar 

på skjutlinjen. Sker skyttet i två skjutled placeras lämpligen en paraskytt och två 

skyttar utan funktionshinder på samma tavla. I första skjutled skjuter paraskytten 

och en av de övriga skyttarna. När paraskytten skjutit klart markerar denne det  

genom att lägga bågen över knäna (eller ställa den ifrån sig). I andra skjutled sitter 

paraskytten kvar och den tredje skytten på tavlan skjuter ensam. Alla skjuttider 

och övriga regler gäller för samtliga skyttar. En paraskytt som har god rörlighet 

oavsett rullstol eller inte kan välja att gå av linjen när skjutningen är klar och även 

markera sina egna pilar. 

Har en paraskytt en högre grad av nedsättning, och kanske är i behov av hjälp från 

ledsagare och/eller tränare under skjutningen, är det lämpligt att denne får skjuta 

på egen tavla. 

Ovanstående gäller i första hand vid träning inomhus där det ofta är ganska trångt 

på skjutlinjen. 

Vid utomhusträning brukar utrymmet normalt inte vara ett problem. Här gäller det 

i stället att ordna så att paraskytten åtminstone kan se sina egna pilar (kikare).  

Om möjligt är det önskvärt att det finns en gång fram till tavlan som är anpassad 

för rullstol och personer som i övrigt har nedsatt rörlighet. Är inte detta möjligt får 

träningskamraterna eller tränaren hjälpa till med markering av pilar. 
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En skytt som använder rullstol har rätt att använda 1,25 meter av skjutlinjen mot 

80 cm inomhus och 90 cm utomhus för skyttar utan funktionsnedsättning.  

Om paraskytten använder en pall så gäller 80 cm längs skjutlinjen och 60 cm i 

skjutriktningen inkluderad skyttens fötter. 

Räkna med att paraskyttar så väl som övriga skyttar utvecklas ganska snabbt i 

början och viljan att träna brukar stiga i en brant kurva, så ju bättre anpassade  

faciliteterna är desto bättre flyter det på och paraskytten kommer att känna sig 

som en i gänget. Det långsiktiga målet bör vara att paraskyttar, så långt det är 

möjligt, ska kunna träna på egen hand. 

Så här långt pratar vi om skyttar med huvudsakligen fysiska nedsättningar. När vi 

kommer till skyttar med NPF-diagnos krävs ibland andra anpassningar. 

För skyttar med lägre grad av NPF-nedsättning, till exempel lindrigare grad av upp-

märksamhetsstörning, brukar dessa kunna delta i de vanliga träningspassen utan 

problem.  

Har ni skyttar med högre grad av nedsättning och kanske kombinationer av dia-

gnoser är det troligt att anpassade träningsgrupper bör inrättas. Här ställs också 

högre krav på tränare/ledare för att kunna skapa bra förutsättningar. En stark re-

kommendation är att målsmän och i förekommande fall ledsagare finns närvarande 

på träningarna 

 

Att tänka på: 
 
I många bågskytteföreningar finns medlemmar med såväl pedagogiska, som  
medicinska kunskaper. Man behöver inte alltid gå över ån efter vatten – inventera 
era egna resurser.   
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Dags för tävling 
 

Förr eller senare vill de flesta bågskyttar prova på att mäta sina färdigheter mot 

andra. Så klart gäller även detta för parabågskyttar! 

Precis som för alla bågskyttar är det lämpligt att ”tävlingsskola” paraskyttar genom 
att börja med lektävlingar på klubbnivå. Redan här kommer du som tränare/ledare 
att se hur skyttarna klarar av att handskas med det stresspåslag som även en liten 
lekfull tävling innebär. Vissa skyttar oavsett para- eller övriga fastnar stenhårt för 
tävlingsmomentet, medan andra kanske drar sig undan och inte vill vara med. Håll 
särskilt noggrann koll på skyttar med kombinerade NPF-diagnoser då deras  
reaktioner kan vara svåra att tyda och skapa oro för skytten.  

Vi vill inte att tävlingsmomentet ska orsaka en klump i magen – det ska vara kul. 

För många går det bra att fortsätta med klubbmästerskap och lokala tävlingar och 
förr eller senare är det dags att pröva vingarna i lite större sammanhang. Det kan 
vara Distriktsmästerskap, eller kanske till och med ett SM. 
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I god tid innan vi nått fram till den 

stora dagen ska skytten fått lära sig 

vilka regler som gäller för paraskytte 

(utöver den vanliga licensutbildning-

en så klart).  

Här kan det vara svårt att hitta bra 

material så vi har gjort vårt bästa att 

på följande sidor sammanställa reg-

lerna som korrelerar med Paralym-

picsklasserna Open, W1 och Visually 

Impaired (Synnedsättning).  

Observera att följande sidor beskri-

ver hur klassning av skyttar som är 

uttagna till landslagsuppdrag, eller 

på annat sätt bedöms vara elitskyt-

tar, sker. Vid träning och tävling på 

hemmaplan finns ingen möjlighet att 

genomföra klassning. Det är upp till 

tränare/ledare och skytt att avgöra 

vilken klass som gäller. 

 

Att tänka på 
Använder skytten fullt utrustad 

compoundbåge (inklusive försto-

rande lins och peepsikte) är Open 

den enda möjliga para-klassen.  

Skytten kan också tävla i någon av 

SBF vanliga tävlingsklasser. 
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Regelverk 
 

Bågskytt med en fysisk funktionsnedsättning bedöms av en panel med två (2)  

internationella klassificerare. Detta sker när skytten har blivit erbjuden plats i  

Para-landslaget och blir då klassificerad på sitt första uppdrag. Klassificerarna ska 

tilldela en klass till varje bågskytt samt utfärda ett klassificeringskort som visar 

klassen och de hjälpmedel som bågskytten får avvända. Samt rullstol, pall och 

ställningen för synnedsatta. Nationella klassificerare finns inte i Sverige. 

Som ni ser har en ny klass dykt upp ”Visually Impaired” (Synnedsättning).  

Att den inte redovisats separat tidigare beror på att synnedsättning är en fysisk 

nedsättning och ingår i gruppen Fysiska och Neurologiska nedsättningar.  

Som tävlingsklass är den dock åtskild övriga fysiska funktionsnedsättningar.  

 

Open 
 

Funktionsnedsättning i benen eller i balansen får skjuta från rullstol, stående eller 

sittande/vilande på pall. 

Bågstilar: recurve och compound.  

Utrustning och tävling: WA:s regler  

Rullstol: Standardmodell, max 4 hjul i backen. Ingen scooter tillåten. Ryggstödet 

max 110 mm från armhålan i skjutposition. Sidostöd kan gå halva bröstkorgens 

djup framåt.   

Varken fotstödet eller fötterna får nudda marken/golvet under skjutningen. Vid ev. 

spasmer i underben kan bindning vara tillåtet.  

Skytten och rullstolen måste få plats inom 1.25 meter på skjutlinjen. Skytt med 

neurologisk nedsättning kan få ha bröstband, inte bredare än 5 cm, ett (1) varv 

runt överkroppen. Dock får bandet inte placeras högre än ryggstödet. 

Pall: Inget stöd för ryggen tillåtet. Pallen och skytten måste få plats inom 80 cm 

längs skjutlinjen och 60 cm i djupled. 

Finns med på EM, VM samt i de paralympiska spelen 

Klasserna:   individuell (dam och herr) 

   lag (dubbel; två män eller två damer och mixed lag). 

Compound skjuter på 80 cm 6 ringad tapet på 50 meter.  
Recurve skjuter på 122 cm 10 ringad rapet på 70 meter. 

Alla paraklasser har 10 sekunder längre skjuttid per pil vid grundomgång  
(40 sekunder) och alternerande (30 sekunder) än det som ges vid andra WA täv-
lingar. 
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W1 
 

Bågskytten har nedsättning i benen och använder sig av rullstol, skjuter med 

compound enligt modifierade recurve regler eller recurve ingår i samma klass. 

Utrustning: Max 45 pound. Ingen peep, scope eller libell. Endast en (1) ankrings-

punkt, läpp eller näsa. Release tillåten. Avstånd 50 meter på 80 cm 10 ringat tavla. 

Rullstol: Standardmodell, max 4 hjul i backen. Ingen scooter tillåten på skjutlinjen. 

Skytten får använda alla icke styva korsettstöd och/eller bröstband. Stöd/utsprång 

på sidan på rullstolen dock inte högre än 110 mm från armhålan i skjutposition. 

Eventuellt undantag skall stå på klassificeringskortet. Varken fotstödet eller fötter-

na får nudda golvet/backen. Skytten och rullstolen måste få plats inom 1,25 meter 

på skjutlinjen. 

Tävling: WA:s regler 

Finns med på EM, VM samt i de paralympiska spelen  

Klasserna: individuell (dam och herr) och lag (dubbel och mixed) 
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Synnedsättning (Visually Impaired) 
 
Klassificeras av speciellt utbildade klassificerare  

Klasserna: 

 VI 1   ska använda ögonbindel eller black-out glasögon på tävling  

    som alltid skall vara på. 

       VI 2 och VI 3 använder inte ögonbindel. 

Skytten använder fotställning (foot locator) och ett sikte som kännbart (tactile 

sight) mot båghandens baksida bakom knogarna. Skytten får ha en assistent  

sittande en meter bakom skjutlinjen för att informera placeringen av pilarna på 

tavlan, säkerhet och hjälpa till med markering av pilarna.  

Utomhus 80 cm 10 ringat tapet på 30 meter.  

Inomhus 60 cm 10 ringat på 18 meter. 

Finns med på EM och VM, dock inte i de paralympiska spelen. 

Ingen åtskillnad mellan dam och herr eller recurve och compound. Alla tävlar mot 
alla. 
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Skyttar med NPF 
 

Vad är NPF? Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn 

för flera olika diagnoser, som alla innebär att hjärnan utvecklas och fungerar på ett 

lite annorlunda sätt. Personer med NPF kan till exempel ha svårt med impulskon-

troll, samspel med andra människor, inlärning och minne och motorik. 

Det finns idag ingen klassning av skyttar med denna typ av nedsättning.  

Har man en fysisk nedsättning i kombination med NPF kan klassning ske efter  

graden av fysisk nedsättning. Detta innebär att gruppen med ren NPF-nedsättning i 

de allra flesta fall är hänvisade till ordinarie tävlingsklasser för skyttar utan  

funktionsnedsättning.  

Svenska bågskytteförbundet har under 2022 påbörjat ett arbete med fokus på NPF 

för att svara upp till vår vision: Bågskytte för alla!  

 

Intellektuell funktionsnedsättning 
 

Parasport Sverige förvaltar varumärket Special Olympics Sverige – som erbjuder  

rekryteringsverktyg och tävlingar på nationell och internationell nivå där alla perso-

ner med intellektuell funktionsnedsättning är välkomna. 

 

Tips! 
 
För att kunna delta i den dagliga verksamheten i våra föreningar behöver en skytt 
så klart inte vara klassificerad. I de allra flesta fall fungerar det utmärkt att träna 
och tävla tillsammans med klubbkompisar.  
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Anpassad utrustning 
 

Ofta kan föreningarna klara av prova-på och nybörjarkurser med befintliga klubb-

bågar.  

Åtminstone när det gäller recurve då det nästan alltid finns några bågar i låg pund-

styrka som i princip alla kan använda. 

När det gäller compound är det lite mer specifikt. Många gånger kan compound 

passa bättre för skyttar med nedsatt muskelstyrka då det finns möjlighet att 

spänna fast en release och att hållvikten på en compoundbåge är betydligt lägre 

relativt recurvebågen.  

 

I Paralympiska spelen tävlas det 

med både recurve- och 

compoundbåge.  

 

För att kunna prova ut en 

compoundbåge krävs ett visst mått 

av kunskap hos tränare och ledare. 

Det mest kritiska är draglängden 

som är väldigt individuell. Precis 

som med recurvebågen är det 

också viktigt att inte välja en för 

stark båge. Att hitta compound-

bågar i låg pundstyrka med stora  

justeringsmöjligheter är inte helt 

lätt och i skrivande stund finns det 

bara ett fåtal tillverkare att välja 

på.  

 

Oavsett typ av båge kan det  

behövas särskilt lätta pilar för att 

skytten ska nå fram även på  

kortare avstånd. 

 

Skyttar som har nedsättning i handmuskulaturen, så kan det vara svårt att hålla i 
en release och även att använda densamma på ett korrekt sätt. Ett alternativ är en 
så kallad handledsrelease som spänns fast runt handleden och avfyras med pek-
fingret, med hjälp av en vanlig avtryckare. Ibland är inte heller detta möjligt och då 
kan specialbyggen vara nödvändiga.  
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I dagsläget finns egentligen ingen bågskyttehandlare som kan tillhandahålla denna 

typ av anpassningar. Det finns dock en resurs som man kanske inte tänker på i 

första taget och det är hjälpmedelscentralerna i respektive region (landsting).  

Ta kontakt med SBFs paraansvariga för att 

få hjälp i mer komplicerade fall. 

Skyttar med synnedsättning har behov av 

en fotställning med kännbart sikta som 

används för att rikta bågen mot tavlan.  

Vid vissa typer av nedsättningar kan det 

helt enkelt vara omöjligt att hitta lämplig 

utrustning och då gäller det att på ett  

pedagogiskt sätt kunna förklara att det 

kanske finns sporter som fungerar bättre.  

För att få hjälp med utprovning av utrust-

ning kan föreningarna vända sig till sitt 

regionala resurscentrum, och/eller till den 

ansvarige för parabågskytte på Svenska 

Bågskytteförbundet (SBF).  

När en förening har för avsikt att arrangera prova-på för paraskytte finns även 

möjlighet att låna utrustning av SBF. Detta gäller även ställning för skyttar med 

synnedsättning. Upplysningar fås, och bokning sker hos ansvarig för parabåg-

skytte. 

[sektion med bilder på skyttar och utrustning för respektive klass] 
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Exempel på svenska bågskyttehandlare med bra 
kvalité 
 

 
 

Bågar & Pilar med butik i Gamla Stan startades av Björn Bengtson på 1970-talet 

och är Sveriges äldsta bågskyttehandlare. Här finns ett komplett sortiment av allt 

som kan behövas, oavsett om det är parabågskytte eller inte. Utmärkande för  

Bågar & Pilar är en blixtsnabb service och leverans. Även saker som inte finns i  

lager går normalt mycket snabbt att få hem. Idag leds företaget av Ulrika Bengt-

son som är dotter till grundaren Björn Bengtson. 

 

 
 

Det hörs på namnet att Scandinavian Bowhunting har en annan inriktning än Bågar 

& Pilar, men även här finns precis allt som en bågskytt kan behöva. Företaget drivs 

av Anders Gejer som har mycket lång erfarenhet av bågskytte i alla former. Det 

finns mycket på lager som skickas direkt, och saknas något går det mesta att få 

hem i rimlig tid. 

Gemensamt för båda våra svenska handlare är att de lagerhåller nybörjarpaket till 

mycket konkurrenskraftiga priser. 

Det är oftast en stor fördel att handla lokalt, särskilt om man är nybörjare. För den 

som kan lite mer finns nästan outtömliga resurser via internet. Flera europeiska, 

och även vissa handlare i USA levererar till Sverige inom mycket rimliga tider och 

till förmånliga priser. Att rekommendera en enskild näthandlare blir svårt, men det 

brukar inte vara särskilt svårt att ”googla” fram det man söker.  

 

Att tänka på 
Köper man av en handlare inom EU, är reglerna enklare rörande till exempel moms 

och tull. 

Handlar man i USA tillkommer moms och tull på alla priser. 

Är man osäker – vänd er till en svensk handlare. 

Bågar & Pilar 08-21 91 68 www.bagaropilar.com 

Scandinavian Bowhunting 08-710 10 71 www.scandbow.se 

http://www.bagaropilar.com
http://www.scandbow.se
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Ekonomiska förutsättningar/finansiering 
 

Normalt brukar det finnas goda möjligheter att få bidrag för handikappanpassningar. 

Som SBF-ansluten förening är Idrottonline ett utmärkt ställe att börja på. 

Börja med att kolla här vilka bidrag som är möjliga att söka:  

https://www.rf.se/bidrag-och-stod/stod-till-anlaggningar-och-idrottsmiljoer 

Kontakta därefter ert distriktsförbund och er konsulent.  

Observera att det gäller ert RF-distrikt, inte bågskyttedistrikt. Prata igenom era idéer 

och gör därefter ansökan i Idrottonline (gärna med hjälp av er konsulent då det inte 

är alldeles självförklarande), men om ni känner er hemma på Idrottonline, gör som 

följer: 

Logga in på Idrottonline: https://login.idrottonline.se/  

 

- Klicka på Idrottsmedel 

 

 

Gå till Ansökningar, klicka på Skapa Ansökan 
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Gör ansökan inom det område som ni kommit fram till med er konsulent och skicka 
in. Exempel nedan.  
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Kommuner 
Kommunala bidrag till föreningar är kanske det vanligaste sättet att finansiera sina 

projekt och idéer. Flera kommuner har även en separat ingång för bidrag till  

anpassning för personer med funktionsnedsättning. Ofta är avdelningen för Kultur 

& Fritid en bra ingång, men det kan variera från kommun till kommun.  

 

På respektive kommuns webbsida är det vanligast med en undersida som heter 

”Uppleva & Göra”.  

Alla kommuner ställer krav på föreningar som söker bidrag. Det kan variera lite, 

men i stora drag är kraven enligt nedan: 

• Vara registrerad i kommunens föreningsregister  

• Ha ett organisationsnummer, samt ett plusgiro, bankgiro- eller kontonummer 

• Ha stadgar godkända på årsmöte 

• Vara demokratisk och verka för integration och jämställdhet 

• Ta avstånd från våld och rasism   

• Idrottsföreningar ska tillhöra en riksorganisation 

Andra presumtiva sponsorer är försäkringsbolag med lokal förankring (egentligen  
Länsförsäkringar och Dina Försäkringar) som redan idag på flera orter sponsrar 
olika parasportföreningar. I Dina Försäkringars fall finns faktiskt någon bågskytte-
förening med på sponsorlistan så det kan vara en god idé att försöka där.  
Information om hur man söker sponsring finns på respektive hemsida. Vanligt är 
även att lokala energibolag i viss mån sponsrar föreningslivet på orten. 
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Har din förening funderingar på större  

projekt som kräver stora ekonomiska 

muskler är det ofta fråga om en  

kombination av finansiärer.  

 

Här kommer till exempel Allmänna Arvs-

fonden in. Det finns exempel på föreningar 

som lyckats få bidrag från Allmänna  

Arvsfonden, men det kräver en noggrann 

projektplan och långsiktig beskrivning av 

hur verksamheten kommer att utvecklas.  

 

Rådgör gärna med ert regionala resurs-

centrum och para-ansvarig på SBF vid 

större projekt så kan dessa hjälpa till med 

formalia runt en ansökan. 

 

Som alltid i föreningsvärlden landar dock 
en stor del på den lokala föreningen, så  
innan ni ansöker och kanske beviljas  
bidrag, gör en noggrann kartläggning av 
föreningens egna resurser.  

 
Både ekonomiska och i form av ideell  
arbetskraft. Det är inte helt ovanligt att 
enskilda medlemmar har ingångar hos 
olika företag som kan bidra med allt från 
material till pengar. 
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Regionala resurscentrum 
Inom varje distrikt finns bågskytteföreningar som agerar resurscentrum för  

parabågskytte. Bågskytteföreningar men även enskilda personer som har frågor 

om parabågskytte kan vända sig till dessa resurscentrum.  

Samtliga resurscentrum har utrustning och kunskap att arrangera allt från  

prova-på till grundkurser och varierande grad av vidareutbildning för paraskyttar 

och föreningar. 

 

Lista över resurscentrum (2020-09) 

Distrikt Resurscentrum Kontaktuppgifter 

Mellersta  
Norrland 

BSK Ånge 
IF Karlsvik 
Jämtlands BK 

skytte@almehed.net 
ifkarlsvik.alno@gmail.com 

jamtlandsbagskytteklubb@gmail.com 

Norra Svealand BK Siljanspilen 
Roslagens BSK 

info@siljanspilen.se 
rbsk@telia.com 

Norrbotten Luleå BS www.luleabs.nu/ (=kontaktformulär) 

Skåne BK Pantern bkpantern@gmail.com 

Sydöstra  
Götaland 

Grimslövs AIF 
Kalmar BK 
Karlskrona BK 
Ronneby BF 
Skogens IF 
Tranås 

info@gaif.se 

hakan.benschjold@sodra.com 

th.thorell@telia.com 

ronneby.bagskytte@gmail.com 

bagskytte.skogen@gmail.com 

thommy-persson@telia.com 

Södra Norrland Bollnäs BK 
WIJ BS 

bollnasbagskytte@gmail.com 
violaantman@hotmail.com 

Västerbotten Umeå BK info@umeabk.com  

Västra Götaland BS Gothia 
Tibro BS 

info@bsgothia.com 
info@tibrobs.se 

Västra Svealand Arvika BK 
BS Kil 

uenblasut@hotmail.se 

leif_malm@hotmail.com  

Östergötland Mjölby BS mbs21849@hotmail.com 

Östra Svealand Järfälla BK 
Kungsängen BK 
Nykvarns BSK 
Sagittarii Holmiae BK 

Jarfallabsk@gmail.com 

kungsangensbagskytteklubb@gmail.com 

cenneth.ahlund@bagskytte.se 

info@longbows.se  

mailto:skytte@almehed.net
mailto:jamtlandsbagskytteklubb@gmail.com
mailto:rbsk@telia.com
http://www.luleabs.nu/
mailto:hakan.benschjold@sodra.com
mailto:th.thorell@telia.com
mailto:ronneby.bagskytte@gmail.com
http://www.idrottonline.se/bollnas/bollnasbsk-bagskytte
mailto:violaantman@hotmail.com
mailto:info@umeabk.com
mailto:uenblasut@hotmail.se
mailto:mbs21849@hotmail.com
mailto:Jarfallabsk@gmail.com
mailto:info@longbows.se
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Externa resurser 

Svenska  
Parasportförbundet 

Paraplyorganisation för en mängd 
parasporter. Samarbetar med SBF 
på ett flertal områden, bland  
annat webbportalen ParaMe!  
(se nedan) 

www.parasport.se 

  

Riksförbundet Attention En intresseorganisation för  
personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som 
ADHD, ASD/Asperger, Tourette 
och språkstörning samt deras  
anhöriga och yrkesverksamma. 
Här finns en hel del information 
som kan vara till stor nytta för  
tränare och ledare som har skyttar 
med NPF-diagnos. 

www.attention.se 

  

RG Aktiv Rehabilitering Specialister på rehabilitering av 
ryggmärgsskador. Finns i Stock-
holm (Bosön) och Göteborg. Finns 
redan idag bågskyttar som tränar 
hos RG. 

www.rgaktivrehab.se 

  

ParaMe! 

Denna satsning som parasport-
förbundet är initiativtagare till, är en 
webbportal där föreningar kan  
registrera sig och berätta lite om den 
verksamhet man erbjuder.  

För att presumtiva paraskyttar ska 
kunna hitta till just er förening  
rekommenderas att ni registrerar er på 
www.Para-Me.se 
 

 

Använd QR-
koden för att 
snabbt komma 
till registrerings-
sidan 

http://www.parasport.nu
http://www.attention.se
http://www.rgaktivrehab.se
http://www.Para-Me.se
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Så här gör ni: 

https://parame.se/registrera/ 

Klicka på >>Registrera er verksamhet här<< 

Fyll i formuläret – klart 

Om något är oklart och/eller inte fungerar som det ska kontaktar ni Elin Ström på  
Parasportförbundet: elin.strom@parasport.se, 08-699 62 92  

mailto:elin.strom@parasport.se
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Här är några sista länkar där Ni kan läsa mer om: 
 
Klassificering IPC: 
https://www.paralympic.org/classification-code  
 
Klassificering Parasport Sverige: 
https://www.parasport.se/tranaochtavla/safunkarparasport/Klassificering/ 
 
Regelverk World Archery: 
https://worldarchery.sport/rulebook 
 
 

https://www.paralympic.org/classification-code
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Denna handbok i parabågskytte är användbar för dig som  

• Föreningsledare 

• Aktiv eller blivande parabågskytt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bågskytte: Bästa Idrotten! 

 

Att tävla internationellt finns fler regler som måste  

tillämpas, både i avseende av vilken typ av funktions-

nedsättning och materiella anpassningar. 

 

Se inte boken som ett regelverk. 

 

Använd handboken som information och inspiration i syfte 

att skapa bra förutsättningar till att bredda föreningens 

verksamhet.  


