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Förfarande vid ändring av Svenska bågskytteförbundets tävlingsregler från 20220619  
 

Svenska bågskytteförbundet är medlem i World Archery, World Archery Europé och World Archery 
Nordic. Många skäl finns till att vi följer WAs regelverk för tävlingsskytte. Vi gör vissa avsteg för 
åldersklasser, dicipliner och ronder och därför får vi lite egna regler att hålla reda på. 

Förslag till ändringar i tävlingsregler skickas vi e-post: regler@bagskytte.se 

Regel och -domarkommitén bereder frågor, problemställningar och utarbetar ett förslag som skickas till 
styrelsen för beslut.  

Alla master - och arbetsdokument sparas på Onedrive. Pdf-dokument publiceras på hemsidan. 

Uppdatering av regelböckerna publiceras på hemsidan direkt, enligt styrelsens beslut.  

En ”SBF bok X ändring” dokumenterar kommitténs arbete och styrelseprotokollet bekräfter besluten.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Tidigare version inkluderad föreslagna ändringar: Tillägg  eller det som tas skall tas bort 
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Tidigare Version  

 

Tolkning av tävlingsbestämmelserna 

På tävling enligt SBF:s tävlingsbestämmelser gäller SBF:s regler. WA:s regler gäller då endast i den omfattning 
som det hänvisas till dem. Om WA:s regler kommer i konflikt med SBF:s regler gäller vad som sägs i SBF:s 
regler. 

Uppstår tveksamhet om rätt tolkning av tävlingsbestämmelserna eller om fall uppkommer, som inte är 
förutsedda i tävlingsbestämmelserna, hänskjuts frågan till domar- och regelkommittén eller  och avgörs i 
trängande fall av SBF-styrelsen. Till det sistnämnda hör eventuella dispenser. 

 

Version publicerad 20221001 

Tolkning av tävlingsbestämmelserna 

På tävling enligt SBF:s tävlingsbestämmelser gäller SBF:s regler. WA:s regler gäller då endast i den omfattning som 
det hänvisas till dem. Om WA:s regler kommer i konflikt med SBF:s regler gäller vad som sägs i SBF:s regler. 

Uppstår tveksamhet om rätt tolkning av tävlingsbestämmelserna eller om fall uppkommer, som inte är förutsedda i 
tävlingsbestämmelserna, hänskjuts frågan till domar- och regelkommittén och avgörs av SBF-styrelsen. Till det 
sistnämnda hör eventuella dispenser. 
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Tidigare Version   Domar – och regelkommitténs har påbörjat sin genomlysning av SBFs regelböcker 

Kapitel 3 Sanktionerade tävlingar 

 
3.1 Mästerskap 
  Mästerskapstävlingar som nationellt anordnas är: 

  Svenskt mästerskap: SM, PSM, JSM, PJSM 

  Landsdelsmästerskap: GLM, SLM, NLM 

  Distriktsmästerskap: DM, PDM, JDM 

 3.1.1 SM anordnas för samtliga skjutstilar  
3.1.1.1 Tavelbågskytte inomhus: 

 För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1  

3.1.1.2 Tavelbågskytte utomhus: 

 För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 

3.1.1.3 Fältbågskytte: 

 För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 

3.1.1.4 Jaktbågskytte: 

 För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 

3.1.1.5 3D: 

 För samtliga skjutstilar och klasser enligt 4.1 

3.1.1.6 Mästerskapen avser för respektive skjutstil: 

 klubblag enligt SBF 4.1.7 

3.1.1.7 Ski Archery se WA bok 5 kap 33 

3.1.1.8 Run Archery se WA bok 5 kap 34 

3.1.1.9 Action archery (specifika regler är under arbete) 
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3.1.1.10 E-archery, virtuell, online eller e-sport bågskytte (specifika regler utvecklas med 
applikationerna)” 
 

 3.1.2 Distriktsmästerskap 
3.1.2.1  Vid DM avgör SDF vad som ingår i mästerskapet i tavelbågskytte utomhus har SDF rätt att 

välja rond. Förutsatt att ronden är en WA eller SBF rond för tavelbågskytte upptagen i SBF 
4.5.2.2. 

3.1.2.2 Vid DM i skogsskytte avgör SDF:en vilka skogsronder som skall arrangeras samt i vilken 
omfattning och   när på säsongen dessa skall arrangeras. 

 Vill man ha möjligheten att blanda mål på samma tävlingsdag skall man skjuta dessa som halva 
ronder  som separata tävlingar och den sammanlagda resultatlistan kommer ej att publiceras i 
SBF:s  resultatdatabas. Se även SBF Bok 5 regel 35.1.1.3.  

3.1.2.3 Vid DM i tavelbågskytte inomhus för åldersklass 16(J), 50(M), 60(V) samt Elit skjuts WA 18 m. 
Åldersklass   13(C), skjuter SBF 12 m. 

3.1.2.4 Vid DM för åldersklass 16(J) samt Elit utdelas RF mästerskapstecken (guld) i respektive skjutstil, 
 åldersklass och tävlingsform en till mästaren, en till mästarinnan, en till segrande klubblag. 
Dessutom   utdelas till var och en av de tre i det segrande klubblaget ingående skyttarna 
mästerskapstecknet i   miniatyr. 

3.1.2.5 Vid DM för åldersklass 13(C), 50(M), 60(V) samt Elit individuellt utdelas SBF:s eller SDF:s  
mästerskapstecken. 

3.1.2.6 Vid utdelande av RF eller SBF mästerskapstecken individuellt och klubblag vid DM fodras att 
minst två   skyttar i respektive skjutstil och åldersklass samt för att lagtävlingen skall äga rum minst två 
klubblag i   varje skjutstil och avstånd ställer upp i tävlingen. 

3.1.2.7 För utdelning av SDF:s egna DM medaljer (guld, silver och brons) avgör SDF vilket antal 
deltagare som   erfordras för utdelande av silver- respektive bronsmedaljer. Om SDF finner det 
lämpligt kan SBF 6.1.3   tillämpas även vid DM. 

 3.1.3 Landsdelsmästerskap 
3.1.3.1  Vid landsdelsmästerskap avgör SDF vad som ingår i mästerskapet i tavelbågskytte utomhus, 

skjuts 1440 rond eller 70/50 meters rond över en dag. 

3.1.3.2 Vid landsdelsmästerskap i skogsskytte avgör SDF:en vilka skogsronder som skall arrangeras 
samt i vilken   omfattning och blandning. Ex Ett antal fältmål, ett antal jaktmål samt ett antal 
3D-mål. 
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3.1.3.3 Vid landsdelsmästerskap i tavelbågskytte inomhus för åldersklass 16(J) och äldre skjuts WA 18 
m.   Åldersklass 13(C) skjuter SBF 12 m. 

3.2 Olika slag av tävling Tävlingar 
 3.2.1 Klubbtävling: 

 Tävling inom förening där endast föreningens medlemmar deltar. Klubbtävling kräver inte 
sanktion från    SBF eller SDF. 

 3.2.2 Distriktstävling: 
 Tävling som är öppen för alla till SBF anslutna föreningar inom ett distrikt (med eller utan 
  kvalificeringsvillkor). Tävlingen anordnas av förening efter sanktion av SDF eller DF. 
Som distriktstävling räknas även serietävling, där samtliga föreningar inom distriktet är 
inbjudna att delta. Endast tävlande från det egna distriktet får delta. 

 3.2.3 Lokal tävling: 
Omfattar deltagare från flera till SBF anslutna föreningar inom ett eller flera distrikt. Tävlingen 
sanktioneras av det distriktet arrangörsföreningen tillhör och i sanktionshänseende jämställs 
lokal tävling med distriktstävling. 

 3.2.4 Landsdelstävling: 
  Tävling som är öppen för alla till SBF anslutna föreningar inom en landsdel (med eller utan 
  kvalificeringsvillkor). Tävlingen anordnas av förening eller distrikt efter sanktion från SBF. 

 3.2.5 Nationella tävlingar: 
Tävling som är öppen för alla skyttar tillhörande en till SBF ansluten förening inom landet (med 
eller utan kvalificeringsvillkor). Tävlingen anordnas av förening eller distrikt efter sanktion från 
SBF. 

 Nationella tävlingar med undantag för SM är öppna för internationellt deltagande. 

  Som nationell tävling räknas även SM samt uttagnings- och testtävlingar för deltagande i OS, 
VM, WG,   EM, NM och landskamp. 

 3.2.6 Internationell tävling: 
Tävling som (med eller utan kvalificeringsvillkor) anordnas i enlighet med WA:s 
tävlingsbestämmelser under kontroll av ett WA-anslutet bågskytteförbund, med inbjudan till 
mer än en WA-ansluten nation och med deltagande av skyttar från mer än en WA-ansluten 
nation. 

 3.2.7 Stjärntävling: 
 Stjärntävling kan arrangeras för tavelronder såväl inomhus som utomhus efter särskild 
ansökan. 
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 Stjärntävling anordnas i tavelbågskytte för att ge möjlighet till erövrande av WA 
stipulationsmärke samt  för noterande av världsrekord. 

 Stjärntävling kan genomföras på ronder enligt WA 4.5.1 och inomhus på ronder enligt WA 
4.5.2. 

 Ansökan om att få anordna stjärntävling se SBF 3.4.1. 

 Rapportering från stjärntävling se SBF 5.1.1. 

 3.2.8 Propaganda och uppvisningstävling 
 Propaganda- och uppvisningstävlingar anordnade för att söka vinna fler anhängare till 
bågskyttesporten   är: 

 Om tävlingen omfattar deltagare från förening i sanktionshänseende likställda med 
klubbtävlingar. 

 Om tävlingen omfattar deltagare från flera föreningar inom ett eller flera distrikt i 
sanktionshänseende likställd med distriktstävlingar. 

3.3 Tider för mästerskap 
 3.3.1 SM 

 Svenska mästerskap anordnas årligen. 

 3.3.2 LM 
 Landsdelsmästerskap anordnas årligen efter respektive distrikts beslut. 

 3.3.3 DM 
 Distriktsmästerskap anordnas årligen efter respektive distrikts beslut. 

3.4 Tilldelning av arrangemang 
 3.4.1 Ansökan om sanktion för svensk eller internationell tävling 

  Samtliga tävlingar som arrangeras av SBF-ansluten förening och där andra än föreningens 
medlemmar  inbjuds att delta skall vara sanktionerad av SBF, undantagandes vad som sägs i 
SBF 3.2.2. och 3.2.7. 

 Ansökan om att få arrangera tävlingar görs i Resultatdatabasen resultat.bagskytte.se. Ansökan 
sker löpande under året men senast tre veckor innan tävlingsdatum. Godkännande av sanktion 
sker en gång i veckan.  

 Ansökan om att få arrangera SM och stjärn- och/eller internationell tävling skall göras 
skriftligen till SBF:s tävlingskansli. Ansökan skall förutom tävlingsform, tävlingsdatum och 
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eventuell deltagarbegränsning innehålla namnet på ansvarig tävlingsledare och ansvarig 
behörig domare. 

 Samtliga sanktionerade tävlingar skall följa SBF:s tävlingsbestämmelser. Arrangör som bryter 
mot tävlingsbestämmelser bestraffas enligt vad som föreskrivs i SBF bok 1 appendix 3. 

 SBF kan- trots beviljad tävlingssanktion- inställa, uppskjuta eller förflytta utlyst tävling. 

  För beviljad tävlingssanktion skall en sanktionsavgift betalas. För ungdomstävlingar med 
endast knatte  och 13-klass utgår ingen sanktionsavgift. 

 3.4.2 Ansökan om SM-arrangemang 
3.4.2.1 Tävlingsdagen för mästerskapstävlingar fastställs av SBF. Mästerskapstävlingar bör arrangeras i 
slutet av   säsongen för tavel- respektive jakt-, fält-, och 3D-bågskytte. 

3.4.2.2 SM-tävlingar anordnas av SBF, SDF eller enskild förening, som erhållit SBF-uppdrag.  Svenska 
mästerskap arrangeras på uppdrag av SBF. Skriftlig ansökan om att få arrangera SM görs på 
formulär ”Ansökan SM tävling och skickas till SBFs kansli.jämte organisationsplan, förslag på 
anmälningsavgifter, eventuell deltagarbegränsning samt namnet på ansvarig behörig domare 
skall insändas till SBF:s styrelse senast den 1 april året innan respektive SM-tävling skall 
arrangeras. 

3.4.2.3  SBF:s styrelse kan om fullständig ansökan gjorts utse SM-arrangör före det att ansökningstiden 
har utgått. 

3.4.3 Anmälan om DM-arrangör 
 Uppgifter om DM-arrangör skall av SDF insändas till SBF senast den 1 februari varje år. 
Arrangören skall   utöver namn ange tävlingsdatum för tävlingen, aktuella ronder samt namnet 
på ansvarig tävlingsledare   och ansvarig behörig domare. 

3.5  
3.6 Inbjudan 

3.6.1 Inbjudan till tävling 

 Inbjudan till SM, nationell eller internationell tävling samt distriktsmästerskap skall kungöras 
på SBF:s hemsida via länk senast 14 dagar innan tävlingsdatum. 

Arrangören skall till SBF:s kansli tillhandahålla länk till sin inbjudan alternativt till en hemsida 
där inbjudan publiceras. 

 I kungörelsen skall anges: 
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 Arrangörens namn jämte tid och plats för tävlingen. 

 För vilka tävlingen är öppen. 

 Tävlingsform med för tavelskytte angivande om 3- eller 6-pilsserier skall tillämpas. 
Saknas uppgift gäller 3-pilsserier. 

 Vid 3D-tävling skall det anges om det är en- eller två-pilsserier, samt antal mål. 

 Tidpunkt för start av träning på tävlingsplatsen samt eventuella begränsningar. 

 Namnet på den ansvariga behöriga domaren. 

 Anmälningstidens utgång samt till vilken anmälan skall ställas. 

 Anmälningsavgiftens storlek. 

 Eventuell deltagarbegränsning. 

 Vid skogstävling med blandade mål anges respektive antal jakt-, fält- och 3D-mål. 

 Erforderligt kungörande bekostas av arrangören. 

3.7 Deltagande 
3.7.1 Deltagande i mästerskapstävlingar 

Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken individuellt och i lag-SM och JSM samt DM 
och JDM- har svensk medborgare som är medlem i en SBF ansluten förening och icke svensk 
medborgare som har varit folkbokförd i Sverige under de senaste 12 månaderna före 
mästerskapet och tillhör SBF ansluten förening (se även SBF stadgar § 49 och kapitel 2) 

 I samtliga skjutstilar och åldersklasser som omfattas av DM får endast delta föreningar 
(medlemmar av föreningar) vilka är anslutna till respektive SDF eller DF. 

 Under ett och samma tävlingsår får föreningsmedlem inte delta i samma typ av Dm i 
mer än ett SDF (se SBF 2.1.1.4) 

3.7.2 Deltagarbegränsning 

3.7.2.1 Deltagarbegränsning får ske vid såväl mästerskap som sanktionerad tävling om arrangerande 
förening kan ange därför godtagbara skäl, förutsatt att omfattning anges i inbjudan. 

3.7.2.2 Deltagarbegränsning vid SM kan införas om arrangerande förening respektive SDF av 
utrymmesskäl inte  kan ta emot ett obegränsat antal deltagare. Det åligger arrangören att redan vid 
ansökan om SM  arrangemang ange eventuell deltagarbegränsning. 
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 SBF:s styrelse har att ta ställning till en eventuell deltagarbegränsning och fastställer i samband 
därmed  omfattningen. 

3.7.2.3 Deltagarbegränsning vid övriga sanktionerade tävlingar får ske om arrangören av 
utrymmesskäl inte anser  sig kunna ta emot ett obegränsat antal skjutstilar och/eller åldersklasser eller 
deltagare. En förutsättning  för deltagarbegränsning är dock att dess omfattning anges i annons/inbjudan. 

3.7.3 Anmälningsavgift- efteranmälningsavgift 

 Anmälningsavgift = den avgift skytt betalar för att få delta i tävling. Andra former av avgifter 
för deltagande i tävling arrangerad av SBF ansluten förening än anmälningsavgiften skall ej 
tillämpas. 

Skytt som anmält sig till tävling, och som uteblivit eller avanmält sig efter anmälningstidens 
utgång är dess förening betalningsskyldig för. 

Anmälningsavgiften skall om annat ej angivits i annons/inbjudan inbetalas till 
tävlingssekretariatet senast 30 minuter före utlyst starttid. 

  Skytt som anmäler sig till tävling efter anmälningstidens utgång skall erlägga anmälningsavgift 
+ 50 %. 

  Skytt som på grund av sjukdom eller annan orsak utanför skyttens kontroll tvingas lämna 
återbud till  tävlingsstart skall återfå anmälningsavgiften. 

 Skytt som ej inbetalt avgift enligt ovan kan av arrangören stoppas från start i tävlingen. 

Vid Para SM som är integrerat i övriga SM skall endast en anmälningsavgift utgå oavsett om 
skytten deltar i både Para SM och SM i sin egen åldersklass. 
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Version publicerad 20221001 

Kapitel 3 Sanktionerade tävlingar 
3.1 Mästerskap 
  Mästerskapstävlingar som nationellt anordnas är: 

  Svenskt mästerskap 

  Landsdelsmästerskap 

  Distriktsmästerskap 

 3.1.1 SM anordnas för samtliga skjutstilar  
 3.1.2 Distriktsmästerskap 

3.1.2.1  Vid DM avgör SDF vad som ingår i mästerskapet. 

 3.1.3 Landsdelsmästerskap 
3.1.3.1  Vid landsdelsmästerskap avgör SDF vad som ingår i mästerskapet. 

3.2 Tävlingar 
 3.2.1 Klubbtävling: 

 Tävling inom förening där endast föreningens medlemmar deltar. Klubbtävling kräver inte 
sanktion från SBF eller SDF. 

 3.2.2 Distriktstävling: 
 Tävling som är öppen för alla till SBF anslutna föreningar inom ett distrikt. Tävlingen anordnas 
av förening efter sanktion av SDF eller DF. Som distriktstävling räknas även serietävling, där 
samtliga föreningar inom distriktet är inbjudna att delta. Endast tävlande från det egna 
distriktet får delta. 

 3.2.5 Nationella tävlingar: 
Tävling som är öppen för alla skyttar tillhörande en till SBF ansluten förening inom landet. 
Tävlingen anordnas av förening eller distrikt efter sanktion från SBF. 

3.2.6 Internationell tävling: 

Tävling som (med eller utan kvalificeringsvillkor) anordnas i enlighet med WA:s 
tävlingsbestämmelser under kontroll av ett WA-anslutet bågskytteförbund, med inbjudan till 
mer än en WA-ansluten nation och med deltagande av skyttar från mer än en WA-ansluten 
nation. 
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 3.2.7 Stjärntävling: 
 Stjärntävling kan arrangeras för tavelronder såväl inomhus som utomhus efter särskild 
ansökan. 

 Stjärntävling anordnas i tavelbågskytte för att ge möjlighet till erövrande av WA 
stipulationsmärke samt  för noterande av världsrekord. 

  

3.3 Tider för mästerskap 
 3.3.1 SM 

 Svenska mästerskap anordnas årligen. 

 3.3.2 LM 
 Landsdelsmästerskap anordnas årligen efter respektive distrikts beslut. 

 3.3.3 DM 
 Distriktsmästerskap anordnas årligen efter respektive distrikts beslut. 

3.4 Tilldelning av arrangemang 
 3.4.1 Ansökan om sanktion för svensk eller internationell tävling 

  Samtliga tävlingar som arrangeras av SBF-ansluten förening och där andra än föreningens 
medlemmar inbjuds att delta skall vara sanktionerad av SBF, undantagandes vad som sägs i 
SBF 3.2.2.  

 Ansökan om att få arrangera tävlingar görs i Resultatdatabasen: resultat.bagskytte.se. Ansökan 
sker löpande under året men senast tre veckor innan tävlingsdatum. Godkännande av sanktion 
sker en gång i veckan.  

 Ansökan om att få arrangera SM och stjärn- och/eller internationell tävling skall göras 
skriftligen till SBF:s tävlingskansli. Ansökan skall förutom tävlingsform, tävlingsdatum och 
eventuell deltagarbegränsning innehålla namnet på ansvarig tävlingsledare och ansvarig 
behörig domare. 

 Samtliga sanktionerade tävlingar skall följa SBF:s tävlingsbestämmelser. Arrangör som bryter 
mot tävlingsbestämmelser bestraffas enligt vad som föreskrivs i SBF bok 1 appendix 3. 

 SBF kan- trots beviljad tävlingssanktion- inställa, uppskjuta eller förflytta utlyst tävling. 

  För beviljad tävlingssanktion skall en sanktionsavgift betalas. För ungdomstävlingar utgår ingen 
sanktionsavgift. 
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 3.4.2 Ansökan om SM-arrangemang 
3.4.2.1 Tävlingsdagen för mästerskapstävlingar fastställs av SBF. 

3.4.2.2 Svenska mästerskap arrangeras på uppdrag av SBF. Skriftlig ansökan om att få arrangera SM 
görs på formulär ”Ansökan SM tävling och skickas till SBF:s kansli. 

3.7 Deltagande 
3.7.1 Deltagande i mästerskapstävlingar 

Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken individuellt och i lag-SM och JSM samt DM 
och JDM- har svensk medborgare som är medlem i en SBF ansluten förening och icke svensk 
medborgare som har varit folkbokförd i Sverige under de senaste 12 månaderna före 
mästerskapet och tillhör SBF ansluten förening (se även SBF stadgar § 49 och kapitel 2) 

3.7.2 Deltagarbegränsning 

3.7.2.1 Deltagarbegränsning får ske vid såväl mästerskap som sanktionerad tävling om arrangerande 
förening kan ange därför godtagbara skäl, förutsatt att omfattning anges i inbjudan. 

3.7.3 Anmälningsavgift- efteranmälningsavgift 

 Anmälningsavgift = den avgift skytt betalar för att få delta i tävling. Andra former av avgifter 
för deltagande i tävling arrangerad av SBF ansluten förening än anmälningsavgiften skall ej 
tillämpas. 

Skytt som anmält sig till tävling, och som uteblivit eller avanmält sig efter anmälningstidens 
utgång är dess förening betalningsskyldig för. 

 Skytt som anmäler sig till tävling efter anmälningstidens utgång skall erlägga anmälningsavgift 
+ 50 %. 

  Skytt som på grund av sjukdom eller annan orsak utanför skyttens kontroll tvingas lämna 
återbud till tävlingsstart skall återfå anmälningsavgiften. 

 Skytt som ej inbetalt avgift enligt ovan kan av arrangören stoppas från start i tävlingen. 

Vid Para SM som är integrerat i övriga SM skall endast en anmälningsavgift utgå oavsett om 
skytten deltar i både Para SM och SM i sin egen åldersklass. 
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3.9 Dokumentation 
3.9.1 Resultatlista 
3.9.1.1 Resultatlista-utformning 

Resultatlista från bågskyttetävling skall utöver skyttens namn och klubbtillhörighet omfatta 
uppnådda resultat (såväl total- som delresultat), placeringssiffror och skyttarnas eventuella 
handikappoäng samt kan även innehålla: 

 Arrangörens namn 

 Det distrikt vari arrangerande förening är registrerad 

 Tävlingsdatum 

 Tävlingens status 

 Vilken eller vilka ronder tävlingen omfattat 

 Antal startande per skjutstil och åldersklass samt totalt 

 I förekommande fall namn på SBF Tekniska Ombud 

 Namn på tävlingsledare 

 Namn på behörig domare 

 Namn på tävlingsjuryn ingående ledamöterna 

 Vid utomhustävling kan man även ange vid tävlingen rådande väderlek 

3.9.1.2 Resultatlista – distribution 

  Tävlingsarrangör skall omedelbart efter tävlingens genomförande, vid alla former av tävlingar med 
undantag av  klubbtävling, sammanställa och distribuera resultatlistor. Dessa listor skall använda 
ett resultatsystem  som kan leverera en exportfil av SBF:s styrelse fastställt format. 

 Resultat till media:  Arrangören skall i görligaste mån meddela alla elitresultat (de tre bästa i 
respektive   klass) till TT senast 6 timmar efter tävlingens avslut. 
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En preliminär resultatlista  skall läggas ut genom IANSEO/ ARCHREZ eller på samma länkadress, 
alternativt samma hemsida, som inbjudan publicerades på. Den preliminära resultatlistan skall i 
görligaste mån publiceras inom 6 timmar efter tävlingens avslut. Vid SM tävlingar skall den 
preliminära resultatlistan publiceras samma dag som SM skjuts. 

 Den slutliga resultatlistan skall publiceras på samma plats som den preliminära resultatlistan 
publicerades. Den skall publiceras senast inom en vecka (7 dagar) efter tävlingens genomförande. 
När så skett skall deltagande distrikt samt SBF:s kansli underrättas via e-post att den slutliga 
resultatlistan är klar och publicerad. 

 

3.9.1.3 Förseningsavgift- resultatlista  

Förening som inte publicerat resultatlistor Skall återbetala samtliga skyttars startavgifter.  och 
underrättat SBF:s kansli enligt SBF 3.9.1.1 inom de i regel 3.9.1.2 angivna tiden skall inom 30 dagar 
räknat från aktuellt tävlingsdatum debiteras en förseningsavgift motsvarande 1,5 % av ett basbelopp. 

 Efter första påminnelsen om försenad resultatlista skall förseningsavgift och fullständig resultatlista 
vara  SBF kansli tillhanda senast 10 dagar från det att föreningen bör ha erhållit påminnelsen. 

 Inbetalas inte förseningsavgiften samt fullständig resultatlista insänts inom ovan angiven tid 
debiteras  ytterligare en förseningsavgift motsvarande 1,5 % av ett basbelopp som tillsammans med 
tidigare  förseningsavgift och fullständig resultatlista skall vara SBF:s kansli tillhanda inom 10 dagar 
från det att  föreningen bör ha erhållit denna andra påminnelse. 

 Förening som efter en andra påminnelse inte fullgör sina skyldigheter enligt ovan meddelas 
omgående  startförbud till dess skulden är reglerats. 

 Föreningens startförbud respektive hävande av detsamma kungörs på SBF:s hemsida. 

Förening som fått föreläggande om startförbud har inte rätt att arrangera någon form av tävling och 
dess medlemmar har inte rätt att delta i sanktionerade tävlingar eller annan av SBF sanktionerad 
verksamhet. 
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3.11 Tävlingsdomarkommitté 
 Tävlingsdomarkommittén består av samtliga på tävlingen tjänstgörande domare. 

  Tävlingsdomarkommitténs ordförande är tävlingens ansvarige domare. 

3.11.1 Krav på domare vid tävling 
 Samtliga domare vid sanktionerade tävlingar skall vara domarutbildade (lägst SBF:s grundkurs för 

 domare). 

 Domare vid sanktionerad tävling får ej delta i tävlingen som skytt. Undantagandes vid 
 kvalificeringsomgångar och vidare avancemang vid SM inomhus, dock får domare ej döma i egen 
 kvalificeringsomgång och tävlingsklass. 

3.11.2 Rekommenderat Antal domare vid tävlingar 
 Vid svenska mästerskap: 

 Tavelskytte minst en domare per var tionde tavelunderlag 

 Fältskytte  minst en domare per vart sjätte åttonde mål 

 Jaktskytte minst en domare per påbörjat tiotal mål 

 3D minst en domare per påbörjat sjätte åttonde  mål 

 Övriga sanktionerade tävlingar: 

 Tavelskytte minst en domare per vart tjugonde femtonde  tavelunderlag 

 Fältskytte  minst en domare per var tolfte mål 

 Jaktskytte minst en domare per påbörjat femtontal mål 

 3D minst en domare per påbörjat tolfte mål 
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Vid stjärntävlingar  Swedish Open och andra tävlingar där internationella skyttar inbjuds gäller WA 
3.11.1. 

3.12 Domares uppgifter och ansvar 
3.12.1 Domararbetet 
 Se WA Bok 2 regel 3.12 och domarehandboken  

3.12.2 Domares uppgifter och ansvar 
 Domarens uppgift är att garantera att tävlingen genomförs enligt SBF:s regler och är rättvis för alla 
 deltagare. 

 Att avgöra tolkningstvister samt beivra brott mot tävlingsbestämmelserna. 

 Att tillsammans med tävlingsarrangör noga tillse att bestämmelser beträffande 
representation, säkerhet, tävlingsorganisation och skjutregler efterföljs. 

 Att kontrollera skyttarnas personliga utrustning så att inga otillåtna medel används. 

 Att tillse att tavlornas ringar går innanför tavelunderlaget och att vid jakt- och fälttävlan 
kontrollera att tavelunderlaget har tillräcklig storlek och kvalitet för att förhindra onödigt 
materialslitage. 

 Att anmäla brott mot tävlingsbestämmelser och överklagande görs i enlighet med SBF 15.1. 

 Att före tävlingen kontrollera och mäta banor och tavlor med någon form av mätinstrument 
som uppfyller toleranskraven samt tillse att skyttars och eventuell publiks säkerhet ej 
äventyras. 

 Att vid tavelbågskytte tillse guldets höjd över marken/golvet och tavlornas lutning är 
reglementsenlig. 

 Att kontrollera att pilar är märkta med skyttens namn eller initialer samt, vid jaktskytte, att 
pilarna uppfyller fodringarna enligt SBF Bok 4 regel 22.6.1.2. 

 Att på begäran avgöra tvivelaktiga pilars poängvärde. 

 Att övervaka tidsbegränsningen och tillse att denna efterföljs. 
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 Att övervaka protokollförningen 

 Att som ansvarig domare vid världs- och/eller svenskt rekord skriftligen till SBF intyga, att 
tävlingen till alla delar genomförts enligt gällande tävlingsbestämmelser. 

3.13           Tävlingsjury 
 Tävlingsjuryns uppgift är att avgöra skriftligen inlämnade protester. 

 Tävlingsjury skall protokollföra sina möten. Skälet för beslut samt hänvisning till tillämpade regler 
skall  alltid anges. Protokollet skall delges berörda parter samt den arrangerande föreningens 
SDF samt SBF. 

 Tävlingsjury utses enligt följande: 

 Vid SM, internationella tävlingar samt tävlingar godkända för notering av världsrekord utses 
Minst tre personer att ingå i en tävlingsjury, en av dessa utse till ordförande av juryn. Dessa 
tre personer skall vara väl bevandrade i SBF:s tävlingsregler och kan med fördel vara 
domarutbildade samt inte tillhöra den arrangerande föreningen Tävlingsorganisationen . Vid 
SM utser SBF:s Tekniska Ombud (TO) tävlingsjury och får själv inte ingå i den. 

 Vid övriga nationella-, landsdels- och distriktstävlingar skall arrangör utse minst tre personer 
att ingå i tävlingsjuryn, en av dessa utses till ordförande. För att minska risken för jäv bör till 
tävlingsjury väljas personer utanför arrangörsklubben, dock kan en av medlemmarna vara från 
arrangörsklubben. Medlemmarna i tävlingsjuryn skall vara väl bevandrade i SBF:s 
tävlingsregler och kan med fördel vara domarutbildad. 

 Det bör utses suppleanter till tävlingsjuryns medlemmar. Detta för att de enkelt kan tas in 
om tävlingsjuryn skulle få in ärenden som försätter en tävlingsjurymedlem i jäv. 

 Tävlingsjuryn bör utses innan tävlingsstart men kan vid behov utses under tävlingsdagen. 
Medlem i tävlingsjury får ej delta i tävlingen som skytt. 

3.17 Utrustningskontroll 
3.17.1 Utrustningskontroll 
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 Materialkontroll utförs: 

 På 100% av skyttarnas material på SM och stjärntävlingar. Kontrollen genomförs med 
fördel vid närvaroanmälan.  

 Som frivillig materialkontroll i samband med närvaroanmälan på övriga tävlingar för de som 
är osäkra på om deras utrustning är godkänd. 

 På minst 10 % av samtliga deltagande skyttar/patruller under pågående tävling. 
Skyttar/patruller aktuella för materialkontroll skall lottas fram slumpvis, jury för överklagande 
avgör metod för och genomför lottningen. 

 Via flygande besiktning under pågående tävling. 

 Skytt som vid materialkontroll inte bär tävlingsdräkt enligt SBF kapitel 20 eller vars material avviker 
från  vad som regleras i tävlingsbestämmelserna skall varnas, varningen avser hot om 
diskvalifikation.  Diskvalifikationsvarningen och dess orsak skall noteras på skjutkorten samt 
undertecknas av domare och  skytt. Domare skall skyndsamt inlämna varning om 
diskvalifikation till tävlingsjuryn som beslutar om  straffpåföljd. Tävlingsjuryn ska fatta sitt beslut 
innan nästa steg i tävlingen som påverkas av beslutet. 

 

Version publicerad 20221024 

3.9 Dokumentation 
3.9.1 Resultatlista 

3.9.1.2 Resultatl i sta – distribution  

   Tävlingsarrangör skall omedelbart efter tävlingens genomförande, vid alla former av 
tävlingar med undantag av  klubbtävling, sammanställa och distribuera resultatlistor. Dessa listor skall 
använda ett resultatsystem  som kan leverera en exportfil av SBF:s styrelse fastställt format. 

 Den slutliga resultatlistan skall publiceras på samma plats som den preliminära 
resultatlistan publicerades.  
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3.9.1.3 Förseningsavgift- resultatl ista   

Förening som inte publicerat resultatlistor Skall återbetala samtliga skyttars startavgifter. 

3.11 Tävlingsdomarkommitté 
 Tävlingsdomarkommittén består av samtliga på tävlingen tjänstgörande domare. 

  Tävlingsdomarkommitténs ordförande är tävlingens ansvarige domare. 

3.11.1 Krav på domare vid tävling 
 Samtliga domare vid sanktionerade tävlingar skall vara domarutbildade (lägst SBF:s 

grundkurs för   domare). 

 Domare vid sanktionerad tävling får ej delta i tävlingen som skytt. 

3.11.2 Rekommenderat antal domare vid tävlingar 
 Vid svenska mästerskap: 

 Tavelskytte minst en domare per var tionde tavelunderlag 

 Fältskytte  minst en domare per vart åttonde mål 

 Jaktskytte minst en domare per påbörjat tiotal mål 

 3D minst en domare per påbörjat åttonde mål 

 Övriga sanktionerade tävlingar: 

 Tavelskytte minst en domare per vart femtonde tavelunderlag 

 Fältskytte  minst en domare per var tolfte mål 

 Jaktskytte minst en domare per påbörjat femtontal mål 
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 3D minst en domare per påbörjat tolfte mål 

Vid stjärntävlingar gäller WA 3.11. 

3.12 Domares uppgifter och ansvar 
3.12.1 Domararbetet 

 Se WA Bok 2 3.12 och domarehandboken. 

3.13           Tävlingsjury 
 Tävlingsjuryns uppgift är att avgöra skriftligen inlämnade protester. 

 Tävlingsjury skall protokollföra sina möten. Skälet för beslut samt hänvisning till tillämpade regler skall 
 alltid anges. Protokollet skall delges berörda parter samt den arrangerande föreningens SDF samt SBF. 

 Tävlingsjury utses enligt följande: 

 Minst tre personer att ingå i en tävlingsjury, en av dessa utse till ordförande av juryn. 
Dessa tre personer skall vara väl bevandrade i SBF:s tävlingsregler och kan med fördel 
vara domarutbildade samt inte tillhöra tävlingsorganisationen. Vid SM utser SBF:s 
Tekniska Ombud (TO) tävlingsjury och får själv inte ingå i den. 

 Det bör utses suppleanter till tävlingsjuryns medlemmar. Detta för att de enkelt kan 
tas in om tävlingsjuryn skulle få in ärenden som försätter en tävlingsjurymedlem i jäv. 

 Tävlingsjuryn bör utses innan tävlingsstart men kan vid behov utses under 
tävlingsdagen. Medlem i tävlingsjury får ej delta i tävlingen som skytt. 

3.17 Utrustningskontroll 
3.17.1 Utrustningskontroll 

 Materialkontroll utförs: 
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 På 100% av skyttarnas material på SM och stjärntävlingar. Kontrollen genomförs med 
fördel vid närvaroanmälan.   

 Som frivillig materialkontroll i samband med närvaroanmälan på övriga tävlingar. 

 

3.18 Svenska Mästerskapsturnering 
3.18.1  Svenskt mästerskap utomhus för åldersklass under 16 och under 21 omfattar. 
 3.18.1.1 JSM utomhus för åldersklasserna U16 och U21 individuellt och onominerade lag  skall kan 

gå över tre dagar enligt nedanstående program: 

 Dag 1: 3D, se SBF 3.18.10.2   24 mål 3D enligt SBF 4.5.6  

 Dag 2: 2x12 fält märkt och omärkt enligt WA och SBF, se SBF 3.18.8.1 SBF 4.5.3 

 Dag 3: WA/SBF 70/50 m rond se enligt  SBF 4.5.1.7., 3-pils serier i samtliga klasser. Skjuttid 2 
minuter. 

 Medaljfördelningen för klubblag avgörs under grundomgången enligt ovan. 

Medaljfördelningen för damer och herrar U16 och U21 avgörs i finalstege med början i 
kvartsfinal, bye är tillåtet 

  Varje match omfattar för compound: fem (5) serier om tre (3) pilar skjutna på två (2) minuter på 
 respektive klassers avstånd och tavla. 

 Samt för övriga: Maximalt fem (5) set om tre (3) pilar skjutna på två (2) minuter på respektive klassers 
 avstånd mot 122 cm 10-ringad tavla. 

 Arrangören kan växla programmet för dag 1 och 2. Tavelbågskytte skall alltid ligga dag 3. 

 Svensk jakt ingår i senior SM enligt 3.18.6 
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3.18 . 1 .2  Svensk t  mäs te rsk ap  in omh us  

WA/SBF 18 för åldersklass U21 och SBF 12 m för åldersklass U16, individuellt och 
onominerade klubblag om tre skyttar. Samtliga skyttar ingår i Matchronden.  

 

3.18.2 Svenskt mästerskap i tavelbågskytte inomhus- allmänt 
 Svenska mästerskapen (SM) i tavelbågskytte inomhus för samtliga skjutstilar omfattar elit och 
 åldersklasserna 50 och 60, individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. 

 Svenska Junior Mästerskapen (JSM) i tavelbågskytte inomhus omfattar åldersklasserna U16 och U21, 
 individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. 

 Svenska Mästerskap för personer med funktionsnedsättning (Para SM) i tavelbågskytte inomhus, 
 individuellt och onominerade lag om två skyttar. 

 Är Para SM integrerat i SM/JSM görs anmälan i åldersklass för kvalificering till semifinal i SM/JSM, 
samt  notering om deltagande i Para SM. Ingen extra avgift för deltagande i Para SM. 

 Mästerskapen kan delas upp på två eller flera arrangörer. 

3.18.2.1 Tävlingsform: WA/SBF 18 m  

3.18.2.2  För Para-klasser, 50+ och 60+ samt övriga klasser med fyra eller färre deltagare avgörs 
mästerskapet och medaljfördelningen under kvalificeringen.  

 3.18.2.3 I eliminering- och finalrond får max 32 skyttar i respektive skjutstil delta. Startande i 60+ 
och 50 + deltar under finalerna i elitklass. Inga bye tillåts. 

 3.18.2.4 Lagtävlingen består av de 8 bästa klubblagen i respektive skjutstil. Inga bye tillåts. 

 3.18.2.5 Skytt får individuellt endast delta i en skjutstil och åldersklass. Skytt får delta i 
klubblagtävlingen för klubblag i fler än en skjutstil.  
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3.18.3  Svenska Mästerskap i tavelbågskytte inomhus- omfattning. 
3.18.3.1 Tävlingsform: WA 18 m för elit och åldersklass U21, 50 och 60. SBF 12 m för åldersklass 
U16. 

3.18.3.2 Svenska Mästerskap i inomhusbågskytte är uppdelat på två dagar: 

 Dag 1: Kvalificeringsomgång och klubblagstävling inklusive finalronder klubblag. 

 Dag 2: Eliminerings- och finalronder individuellt. 

3.18.3.3 Kvalificeringsomgången kan delas upp på flera lokaler, dock skall samtliga deltagare i en och 
samma   skjutstil och åldersklass skjuta i samma lokal. Kvalificeringsomgången får delas upp i olika 
skjutomgångar   med skilda starttider. Belysningen bör, om olika lokaler används, vara så 
likvärdig som möjligt. 

 Skytt har rätt att välja 40 cm 10-ringad tavla eller 40 cm trippeltavla. Se SBF 4.5.2.2. 

 Kvalificeringsomgången omfattar 60 pilar. 

 Ev. särskjutning sker direkt efter sista kvalificeringsomgången samt att man innan dess erbjuds att 
 uppvärmningsskjuta 1x2 minuter. 

3.18.3.4  För Para-klasser, 50- och 60-klasser samt övriga klasser med fyra eller färre deltagare avgörs 
 mästerskapet och medaljfördelningen under denna rond. Skyttar deltagande i Para SM och samtliga 
 skyttar i skjutstilar och åldersklasser med fyra eller färre deltagare skall om möjligt skjuta på samma tid 
 och i samma lokal. Deltagare i 50- och 60-klasser deltar även i elitklass och resultaten från denna 
 rond ligger därför även till grund för deltagande i elitklass. 

3.18.3.5 Eliminerings- och finalronder klubblag omfattar kvarts-, semi-, brons- och 
guldfinalmatcher. Klasser med   minst två (2) klubblag äger rätt att delta. 

 Matcherna omfattar för compound: 
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 Fyra (4) serier om sex (6) pilar (två per skytt) skjutna på två (2) minuter. 

 För övriga: 

 Maximalt fyra (4) set om sex (6) pilar (två per skytt) skjutna på två (2) minuter. 

 Se även SBF Bok 3 kap 13.2 samt WA Bok 3 13.1.2 och 13.1.3. 

3.18.3.6 Eliminerings- och finalronder individuellt omfattar en serie av matcher enligt individuell 
matchrond   inomhus matchschema. 

 Vid eliminerings- och finalronder ges inga tidstillägg för materialfel, men skytt med 
materialfel får lämna   skjutlinjen, reparera materialet och återgå till skjutlinjen för att 
skjuta sina återstående pilar inom   tidsbegränsningen.  

 För recurve och compound U21 och äldre, samt elit är trippeltavla obligatorisk (se SBF 4.5.2.2). Övriga 
 klasser skjuter mot samma taveltyp som vid kvalificeringsomgången. 

 Matchomgångarna organiseras efter arrangörens gottfinnande med nedanstående styrning. 

 I elimineringsomgångar (upp till 1/8) får två matcher skjutas på samma tavelunderlag. 
Dessa matcher skall för compound omfatta fem (5) serier om tre (3) pilar skjutna på 
två (2) minuter. För övriga omfatta maximalt fem (5) set om tre (3) pilar skjutna på 
två (2) minuter. 

 I kvarts-, semi-, brons-, och guldfinaler skall varje match avgöras på eget 
tavelunderlag och skall för compound omfatta fem (5) serier om tre (3) pilar skjutna 
på två (2) minuter. För övriga omfatta maximalt fem (5) set om tre (3) pilar skjutna 
på två (2) minuter. 

3.18.4 SM i tavelbågskytte inomhus- rätt att delta 
 Utöver vad som sägs i SBF stadgar § 15 och SBF 3.7.1 om rätt att delta i svenskt mästerskap gäller också 
 för SM i inomhusbågskytte följande: 
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3.18.4.1  Rätt att delta i kvalificeringsomgången har samtliga anmälda deltagare, eller det antal som 
arrangören  ansett sig kunna bereda plats för. För att tävling skall anses äga rum skall 
minst två (2) deltagare ställa upp i klassen. Vid Para SM som är integrerat i övriga SM har 
personer med funktionsnedsättning rätt att delta i Paraklass med minst två (2) deltagare 
samt även i sin åldersklass i SM för icke funktionsnedsatta. (se SBF 4.1) 

 Kvalificeringsomgången gäller, utöver som kvalificering till matcherna, för korande av Svensk Mästare i 
 samtliga Paraklasser, 50- och 60-klasser. 

 Skytt får individuellt endast delta i en skjutstil och åldersklass. Skytt får delta i klubblagtävlingen för 
 klubblag i fler än en skjutstil. Vid anmälan skall anges vilken skjutstil och åldersklass som skytten tävlar i 
 individuellt. 

3.18.4.2 Rätt att starta i eliminerings- och finalrond klubblag har: 

 De åtta (8) bästa klubblagen i respektive lagklass. 

 I klasser med färre än åtta (8) men minst fyra (4) har fyra (4) lag rätt att starta i klubblagsfinalerna. 

 I klasser med färre än fyra (4) men minst två (2) har två (2) lag rätt att starta i klubblagsfinalerna. 

 Lagen måste vara kompletta med tre deltagare i varje lag. 

3.18.4.3 Rätt att delta i eliminerings- och finalrond individuellt har: 

 Max 32 skyttar i respektive skjutstil och åldersklass, (startande i 50- och 60- klass deltar här 
tillsammans  med elitklass). Inga bye tillåts. 

 Om arrangören har kraftiga begränsningar skall detta meddelas i inbjudan. 

3.18.4.4 Om två eller flera skyttar (lag) vid kvalificeringsomgången hamnat på samma poäng som 
den sist   berättigade deltagaren (laget) i eliminerings- eller finalomgång 1, skall särskjutning ske 
enligt WA 14.5.   Sådan särskjutning skall ske dag 1 efter sista kvalificeringsomgången. 
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3.18.4.5  Skytt som meddelar förhinder för deltagande i matchomgångarna skall inte ersättas av 
annan skytt.  Skytt som inte kommer till start skall inte ersättas av annan skytt, platsen skall 
lämnas tom.  

 Se även SBF bok 2 Regel 4.1.7.1. 

3.18.4.6 Vid medaljfördelning i klasser som har fyra eller färre deltagare skall, vid lika poäng, 
placeringen avgöras   enligt WA 14.5. 

3.18.4.7  Särskjutning vid matcherna genomförs enligt WA 14.5 på av arrangören anvisad tavla. Inga 
provpilar inför särskjutningen. 

3.18.3  Svenskt Mästerskap i tavelbågskytte utomhus 
Svenska mästerskapen (SM) i tavelbågskytte utomhus för elit och åldersklass 50 och 60 
individuellt, nominerade klubblag om tre skyttar och mix-lag om två skyttar. U21 och U16 
kan ingå.  

 Svenska mästerskapen för funktionsnedsatta (Para SM) i tavelbågskytte utomhus, individuellt och 
 onominerade lag om två skyttar. 

3.18.3.1  Kvalificeringsrond individuellt omfattande för samtliga klasser 70/50 meters rond 

 Kvalificeringsronden gäller för: 

 Ranking till elimineringsronden individuellt 

 Korande av Svenska Mästare individuellt och lag i samtliga Paraklasser. 

 3.18.3.2 Finaler genomförs enligt WAs matchrond 

3.18.3.3 Klubblag kval i f iceringsrond och f inalrond.   

Kvalificeringen omfattar 70/50 meters rond, 4 serier x 6 pil (2 pilar/skytt). 
Kvalificeringsronden gäller för ranking till finalronderna. Inga bye tillåts.  
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3.18.3.4 Mixed kval if icering och finaler  

Kvalificeringen omfattar 70/50 meters rond, 6 serier x 4 pil (2 pilar/skytt). 
Kvalificeringsronden gäller för ranking till finalronderna. Inga bye tillåts.  

 
3.18.5  Svenskt Mästerskap i tavelbågskytte utomhus- allmänt 

Svenska mästerskapen (SM) i tavelbågskytte utomhus för elit och åldersklass 50 och 60 i 
klasserna recurve, compound, barebow, longbow och traditional individuellt och nominerade 
klubblag om tre skyttar enligt nedan. 

 Svenska mästerskapen för funktionsnedsatta (Para SM) i tavelbågskytte utomhus, individuellt och 
 onominerade lag om två skyttar. 

 Svenska juniormäterskapen (JSM) i tavelbågskytte utomhus för åldersklass U16 och U21 se SBF 3.18.7. 

 3.18.6  SM i tavelbågskytte utomhus- omfattning 
3.18.6.1 SM i tavelbågskytte utomhus omfattar för elit samt åldersklass 50 och 60 i klasserna 
recurve,   compound, barebow, longbow och traditional två dagar, samt för Para klasser en dag. 

3.18.6.2  Dag 1 fm:  Kvalificeringsrond individuellt omfattande för samtliga klasser 70/50 meters 
rond (se SBF Bok 2 regel 4.5.2.2.4) 6-/3-pilsserier i samtliga klasser. Skjuttid 4/2 minuter. 

 Kvalificeringsronden gäller för: 

 Ranking till elimineringsronden individuellt 

 Korande av Svenska Mästare individuellt och lag i samtliga Paraklasser. 

 Dag 1 em:  Kvalificeringsrond klubblag. 

 Kvalificeringsronden gäller för ranking till finalronderna.  
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 Kvalificeringsrond klubblag omfattar fyra (4) serier om sex (6) pilar (två (2) pilar per skytt). 
Varje klubblag  skjuter på egen tavla. Skjuttid två (2) minuter per serie. 

 Dag 1 em: Finalronder klubblag 

 I Olympisk rond, lagtävling (båda lagen skjuter samtidigt): 

 Ett lag består av tre (3) tävlande. Under den första matchen vid finalronden skall det lag 
som står överst  på listan i varje par skjuta till vänster. Vänster/ höger skjutposition för lagen i alla 
följande matcher följer  matchordningsprogrammet. 

 Hur tavlorna ställs upp inför varje steg i tävlingen avgörs av arrangören. 

 Båda lagen skall börja varje match med sina tre skyttar bakom 1-meterslinjen. Först när 
skjutledaren  startar matchen och klockan, får den första skytten gå över 1-meterslinjen.  

 De tre tävlande i laget skjuter två pilar var i den ordning de själva valt. Medan en skytt står 
på skjutlinjen  skall de andra två befinna sig bakom 1-meterslinjen. 

 Rullstolsburna tävlande får stanna på skjutlinjen under hela matchen. Innan de börjar skjuta 
placeras  bågen horisontellt över benen. De visar att de är klara med skjutningen genom att höja 
handen över  huvudet. 

 Skytt får inte ta upp pil ur kogret förrän denna är i skjutposition. 

 Skjuttid två (2) minuter per serie. 

3.18.6.3 Dag 2 fm: Eliminerings- och finalronder individuellt omfattande en serie matcher enligt 
olympic round   individual seeding diagram. 

 Varje match avgörs på egen tavla. Mellan varje match sker flyttning in mot tavellinjens mitt. 

 Vid eliminerings- och finalronder individuellt ges inga tidstillägg för materialfel. Skytt med materialfel 
får  lämna skjutlinjen, reparera sitt material och återgå till skjutlinjen för att skjuta återstående 
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pilar inom  tidsbegränsningen. Båge, tab, release och pilar får ersättas med reservmaterial eller lånat 
material. 

 Samtliga eliminerings- och finalmatcher omfattar: 

 För recurve, barebow, longbow och traditional: Maximalt fem (5) set om tre (3) pilar skjutna på två (2) 
 minuter. 

 För compound: Fem (5) serier om tre (3) pilar skjutna på två (2) minuter. 

 Kvartsfinal, semifinal, bronsfinal 

 Alla matcher avgörs samtidigt. Ett avstånd motsvarande minst ett tavelunderlag skall lämnas fritt mellan 
 klasserna. 

 Guldfinal 

 Guldfinalen kan avgöras klass för klass, skjutstil för skjutstil, separata dam och herrfinaler eller alla 
 samtidigt. Ett avstånd motsvarande minst ett tavelunderlag skall lämnas fritt mellan de olika klasserna. 

 SM i tavelbågskytte utomhus- elit och åldersklass 50 och 60 – program 

Dag 1 
fm 

Kvalificeringsomgång individuellt, 70/50 m-rond, 72 pilar, 6-/3 pilsserier, 
4/2 minuters skjuttid. 

Rotation även under träningsskjutningen, AB-CD, CD-AB etc. 

Dag 1 
em 

Kvalificeringsomgång klubblag, 70/50 m rond 4 set/serier x 6 pil, 2 
minuters skjuttid. 

En skytt/ lag i taget, varje lag skjuter på egen tavla 

 8:dels final klubblag, match, 4 set/serier x 6 pil, 2 minuters skjuttid. 
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En skytt/lag i taget, båda lagen skjuter samtidigt. 

 Kvartsfinal klubblag, match, 4 set/serier x 6 pil, 2 minuters skjuttid. 

En skytt/lag i taget, båda lagen skjuter samtidigt. 

 Semifinal klubblag, match, 4 set/serier x 6 pil, 2 minuters skjuttid. 

En skytt i taget, båda lagen skjuter samtidigt. 

 Bronsfinal klubblag, match, 4 set/serier x 6 pil, 2 minuters skjuttid. 

En skytt i taget, båda lagen skjuter samtidigt. 

 Guldfinal klubblag, match, 4 set/serier x 6 pil, 2 minuters skjuttid. 

En skytt i taget, båda lagen skjuter samtidigt 

Dag 2 
fm 

Individuellt 32: dels eliminering, match, 5 set/serier x 3 pil 2 minuters 
skjuttid. 

 16: dels eliminering, match, 5 set/serier x 3 pil, 2 minuters skjuttid. 

 8: dels eliminering, match, 5 set/serier x 3 pil, 2 minuters skjuttid. 

 Kvartsfinal, match, 5 set/serier x 3 pil, 2 minuters skjuttid, alla matcher 
samtidigt. 

 Semifinal, match, 5 set/serier, 2 minuters skjuttid, alla matcher samtidigt. 

 Bronsfinal, match, 5 set/serier, 2 minuters skjuttid, alla matcher samtidigt. 

 Guld final, match, 5 set/serier, 2 minuters skjuttid. 
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 3.18.7  Svenskt juniormästerskap i tavelbågskytte utomhus för åldersklass U16 och 
U21 

 Omfattar för samtliga klasser 70/50 meters rond (se SBF bok 2 regel 4.5.1.7). 

 3 pilsserier i samtliga klasser. Skjuttid 2 minuter. 

 Medaljfördelningen för klubblag avgörs under grundomgången enligt ovan. 

Medaljfördelningen för damer och herrar U16 och U21 avgörs i finalstege med början i 
kvartsfinal. Varje match omfattar för compound fem (5) serier om tre (3) pilar skjutna på 
två (2) minuter, för övriga fem (5) set om tre(3) pilar skjutna på två (2) minuter. 

3.18.4  Svenskt mästerskap i fältbågskytte 
 Svenska Mästerskapen (SM) i fältbågskytte omfattar samtliga skjutstilar i elit och åldersklass 50 
och  60, individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. U21 och U16 kan ingå i 
mästerskapet. 

SM i fältbågskytte omfattar 24 mål omärkt och 24 mål märkt fält enligt SBF 4.5.3. 
Dag två ska patrullerna seedas.  

 
 3.18.8  Svenskt mästerskap och Swedish Open i fältbågskytte – omfattning 
 Svenska Mästerskapen (SM) i fältbågskytte omfattar samtliga skjutstilar i elit och åldersklass 50 och 
 60, individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. 

 Svenska Juniormästerskapen (JSM) i fältbågskytte omfattar samtliga skjutstilar i åldersklass U16 och 
 U21, individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. Se SBF Bok 2 regel 3.18.7. 

 I samband med SM i fältskytte för elit och åldersklass 50 och 60 kan Swedish Open arrangeras. 

 Swedish Open i Fält kan arrangeras med omfattning, två (2) dagar, de år INTE någon arrangör sökt 
 Swedish Open enligt regelverket. 



 

 

 SBF bok 2 ändringar sida 32 

  

 

3.18.8.1  Svenskt mästerskap i  fäl tbågskytte – omfattning, åldersklass U16 och U21.  

 Svenska Juniormästerskapen (JSM) i fältbågskytte omfattar för åldersklass U16 och U21 samtliga 
 skjutstilar, en dag, 12 mål märkt och 12 mål omärkt (se SBF 4.5.3). 

3.18.8.2  Svenskt mästerskap och Swedi sh Open i  fältbågskytte – omfattning, el it  och åldersklass 50 och 60 

 SM i fältbågskytte omfattar två dagar för elit och åldersklass 50 och 60. 

 Swedish Open omfattar två eller tre dagar. 

 SM i fältbågskytte kan omfatta 2x24 mål eller 4x12 mål. 

 Dag 1: 24 mål omärkt 

 Dag 2 fm: 24 mål märkt 

 Dag 1 och 2 fm gäller för: 

 - korande av Svenska Mästare individuellt och lag. 

 - kvalificering till Swedish Open, elimineringsomgången individuellt. 

 - kvalificering till Swedish Open, semifinal lag. 

Dag 2 em:  Swedish Open, semifinal lag  omfattar matcher över fyra mål märkt. Varje 
deltagare i laget skjuter en pil per mål. Lagmedlemmarna har rätt att diskutera avstånd. Lag 
1 mot lag 4 och lag 2 mot lag 3. Se WA 4.5.3.9. 

 Swedish Open, bronsfinal lag  omfattar matcher över fyra mål märkt. Se WA 4.5.3.9. 

 Swedish Open guldfinal lag  omfattar matcher över fyra mål märkt. Se WA 4.5.3.9. 
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Omedelbart efter Swedish Open finalrond lag sker prisutdelning för SM i fältbågskytte 
individuellt och lag samt Swedish Open lagtävling. 

 Dag 3 fm:  Swedish Open, elimineringsomgång individuellt  omfattar 2x6 mål märkt. Se WA 4.5.3.8. 

 Dag 3 em:Swedish Open, semifinal individuellt  omfattar matcher över fyra mål märkt. Se WA 
4.5.3.9. 

 1:an mot 4:an och 2:an mot 3:an 

 Swedish Open, bronsfinal individuellt  omfattar matcher över fyra mål märkt. Se WA 4.5.3.9. 

 Swedish Open, guldfinal individuellt  omfattar matcher över fyra mål märkt. Se WA 4.5.3.9. 

 Omedelbart efter finalrond sker prisutdelning individuellt.  

3.18.9  SM och SO i fältbågskytte – rätt att delta, elit och åldersklass 50 och 60. 
Utöver vad som sägs i SBF stadgar § 15 och SBF 3.7.1 om rätten att delta i svenskt 
mästerskap gäller också för SM i fältbågskytte för elit och åldersklass 50 och 60 följande: 

 Rätt att delta i SM i fältbågskytte och Swedish Open kvalificeringsomgång  har 
samtliga anmälda deltagare, eller det antal som arrangören ansett sig kunna bereda 
plats för. 

 Rätt att delta i Swedish Open, semifinal  lag har de fyra bästa lagen från 
kvalificeringsomgången. 

 Rätt att delta i Swedish Open, bronsfinal  lag har de förlorande lagen i semifinalerna 
lag. 

 Rätt att delta i Swedish Open, guldfinal  lag har segrarna i semifinalerna lag. 

 Rätt att delta i Swedish Open, elimineringsomgång individuellt har för elitklasser: 
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Vid minst antal deltagare Antal bästa från 
kvalificering 

48 24 

36 20 

24 16 

18 12 

12 8 

9 6 

6 4 

  

 I de klasser som har internationellt deltagande.  

 I klasser med sex eller färre deltagare går de fyra bästa i kvalificeringsomgången direkt till 
semifinal. I  åldersklass 50 och 60 går de fyra bästa i kvalificeringsomgången direkt till semifinal. 

 Rätt att delta i Swedish Open, semifinal  individuellt har de fyra bästa skyttarna i 
elimineringsomgången, samt de som går vidare direkt från kvalificeringsomgången. 

 Rätt att delta i Swedish Open, bronsfinal  individuellt har förlorarna i semifinalerna. 

 Rätt att delta i Swedish Open, guldfinal  individuellt har segrarna i semifinalerna. 

 Skytt/lag som meddelat förhinder för deltagande i elimineringsomgång eller 
finalronder senast i samband med inlämnandet av skjutprotokoll från 
kvalificeringsomgång, elimineringsomgång, skall ersättas av annan skytt/lag. Skytt/ lag 



 

 

 SBF bok 2 ändringar sida 35 

  

som inte kommer till start skall inte ersättas av annan skytt/ annat lag, platsen skall 
lämnas tom. 

 Vid lika poäng se WA 27.3. Särskjutning sker på av arrangören anvisat mål. 

 SM och SO i fältbågskytte – elit och åldersklass 50 och 60 – program 

Dag 
1  

SM samt kvalificeringsomgång Swedish Open, 24 mål omärkt fält 

Dag 
2 fm 

Sm samt kvalificeringsomgång Swedish Open , 24 mål märkt fält 

 Prisutdelning SM individuellt och lag. 

Dag 
2 em 

Swedish Open, semifinal. Matcher mellan de fyra bästa lagen från 
kvalificeringen. 4 mål märkt fält. 

 Swedish Open, bronsfinal lag. Matcher mellan förlorarna i semifinalen, 4 mål 
märkt fält. 

 Swedish Open, guldfinal lag. Matcher mellan segrarna i semifinalen, 4 mål 
märkt fält. 

 Prisutdelning Swedish Open, lagtävling 

Dag 
3 fm 

Swedish Open, elimineringsomgång individuellt. 2x6 mål märkt fält. 

Dag 
3 em 

Swedish Open, semifinal individuellt. Matcher mellan de fyra bästa i 
elimineringsomgången. 4 mål märkt fält 
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 Swedish Open, bronsfinal individuellt. Matcher mellan förlorarna i 
semifinalerna, 4 mål märkt fält.  

 Swedish Open, guldfinal individuellt. Matcher mellan segrarna i 
semifinalerna, 4 mål märkt fält. 

 Prisutdelning Swedish Open individuellt 

3.18.5  Svenskt Mästerskap i 3D-skytte 
Svenskt mästerskap (SM) i 3D samtliga skjutstilar för elit och åldersklasserna 50 och 60, 
individuellt och onominerade klubblag. U21 och U16 kan ingå i mästerskapet. 

SM i 3D omfattar 2x24 mål uppdelat på två dagar. Dag två ska patrullerna seedas. 2-
pilsserier skall tillämpas. 

 

3.18.10  Svenskt Mästerskap i 3D-skytte 
3.18. 10.1  Svenskt mästerskap (SM) i  3D för el it  och åldersklasserna 50 och 60.  

 Ronden omfattar 2x24 mål av varierande storlekar uppdelat på två dagar. 2-pilsserier skall 
tillämpas. 

3.18. 10.2  Svenskt Juniormästerskap (JSM) i  3D för åldersklasserna U16 ochU21 

 Ronden omfattar 24 3D mål av varierande storlekar. 2-pilsserier skall tillämpas. 

3.18.6 Svenskt mästerskap i Jakt 
Svenskt mästerskap (SM) i jakt samtliga skjutstilar för elit och åldersklasserna 50 och 
60, individuellt och onominerade klubblag. U21 och U16 kan ingå i mästerskapet. 

 Se SBF Bok 5 35.1 
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3.18.11  Svenskt mästerskap i Jakt 
 Se SBF Bok 5 regel 35.1 

 3.18. 11. 1  Svenskt mästerskap (SM) i  Jakt för el it  och åldersklasserna 50 och 60 

 Omfattning enligt SBF Bok 5 regel 35.1.11.1 

 3.18. 11.2 Svenskt Juniormästerskap (JSM) för åldersklasserna under 16 (U16) och under 21 (U21)  

  Omfattning enligt SBF Bok 5 regel 35.1.11.1 

 

 

 

Version från 20230105 

3.18 Svenska mästerskap 
3.18.1  Svenskt mästerskap för åldersklass under 16 och under 21 omfattar. 
  

3.18.1.1 Svenskt mästerskap utomhus: 

JSM utomhus för åldersklasserna U16 och U21 individuellt och onominerade klubblag kan 
gå över tre dagar enligt nedanstående program: 

 3D: 24 mål 3D enligt SBF enligt 4.5.6 

 Fält: 2x12 fält märkt och omärkt enligt SBF 4.5.3 
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 Tavla: WA/SBF 70/50 m rond enligt SBF 4.5.1.7 

 Medaljfördelningen för damer och herrar U16 och U21 avgörs i finalstege med början 
i kvartsfinal, bye är tillåtet. 

 Jakt: avgörs i samband Senior-SM se 3.18.6 

3.18.1.2 Svenskt mästerskap inomhus 

WA/SBF 18 för åldersklass U21 och SBF 12 m för åldersklass U16, individuellt och 
onominerade klubblag om tre skyttar. Samtliga skyttar ingår i Matchronden.  

 

3.18.2 Svenskt mästerskap i tavelbågskytte inomhus 
 Svenska mästerskapen (SM) i tavelbågskytte inomhus för samtliga skjutstilar omfattar elit och 
 åldersklasserna 50+ och 60+, individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. 

 Svenska Mästerskap för personer med funktionsnedsättning (Para SM) i tavelbågskytte inomhus, 
 individuellt och onominerade lag om två skyttar. 

 Är Para SM integrerat i SM görs anmälan i åldersklass för kvalificering till semifinal i SM, samt 
 notering om deltagande i Para SM. Ingen extra avgift för deltagande i Para SM. 

3.18.2.1 Tävlingsform: WA/SBF 18 m  

3.18.2.2  För Para-klasser, 50+ och 60+ samt övriga klasser med fyra eller färre deltagare avgörs 
mästerskapet och medaljfördelningen under kvalificeringen.  

 3.18.2.3 I eliminering- och finalrond får max 32 skyttar i respektive skjutstil delta. Startande i 60+ 
och 50 + deltar under finalerna i elitklass. Inga bye tillåts. 

 3.18.2.4 Lagtävlingen består av de 8 bästa klubblagen i respektive skjutstil. Inga bye tillåts. 
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  3.18.2.5 Skytt får individuellt endast delta i en skjutstil och åldersklass. Skytt får delta i 
klubblagtävlingen för klubblag i fler än en skjutstil.   

3.18.3  Svenskt Mästerskap i tavelbågskytte utomhus 
Svenska mästerskapen (SM) i tavelbågskytte utomhus för elit och åldersklass 50 och 60 
individuellt, nominerade klubblag om tre skyttar och mix-lag om två skyttar. U21 och U16 
kan ingå.  

 Svenska mästerskapen för funktionsnedsatta (Para SM) i tavelbågskytte utomhus, individuellt och 
 onominerade lag om två skyttar. 

3.18.3.1  Kvalificeringsrond individuellt omfattande för samtliga klasser 70/50 meters rond 

 Kvalificeringsronden gäller för: 

 Ranking till elimineringsronden individuellt 

 Korande av Svenska Mästare individuellt och lag i samtliga Paraklasser. 

 3.18.3.2 Finaler genomförs enligt WAs matchrond 

3.18.3.3 Klubblag kvalificeringsrond och finalrond.  

Kvalificeringen omfattar 70/50 meters rond, 4 serier x 6 pil (2 pilar/skytt). 
Kvalificeringsronden gäller för ranking till finalronderna. Inga bye tillåts.  

3.18.3.4 Mixed kvalificering och finaler 

Kvalificeringen omfattar 70/50 meters rond, 6 serier x 4 pil (2 pilar/skytt). 
Kvalificeringsronden gäller för ranking till finalronderna. Inga bye tillåts.  
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 3.18.4  Svenskt mästerskap i fältbågskytte 
 Svenska Mästerskapen (SM) i fältbågskytte omfattar samtliga skjutstilar i elit och åldersklass 50 och 
 60, individuellt och onominerade klubblag om tre skyttar. U21 och U16 kan ingå i mästerskapet. 

SM i fältbågskytte omfattar 24 mål omärkt och 24 mål märkt fält enligt SBF 4.5.3. Dag 
två ska patrullerna seedas.  

3.18.5  Svenskt Mästerskap i 3D-skytte 
Svenskt mästerskap (SM) i 3D samtliga skjutstilar för elit och åldersklasserna 50 och 60, 
individuellt och onominerade klubblag. U21 och U16 kan ingå i mästerskapet. 

SM i 3D omfattar 2x24 mål uppdelat på två dagar. Dag två ska patrullerna seedas. 2-
pilsserier skall tillämpas. 

3.18.6 Svenskt mästerskap i Jakt 
Svenskt mästerskap (SM) i jakt samtliga skjutstilar för elit och åldersklasserna 50 och 60, 
individuellt och onominerade klubblag. U21 och U16 kan ingå i mästerskapet. 

 Se SBF Bok 5 35.1 

Tidigare Version  

4.1 Klassindelning 
 4.1.1 Åldersklasser och individuella klasser: 

 Bågskytt tillhör nedanstående åldersklass från och med det kalenderår denne fyller 
nedan angivna år: 

 Knatte yngre än  13 år: RKD/H; BKD/H; CKD/H; LKD/H; TKD/H 

 Cadett 13 år: RCD/H; BCD/H; CCD/H; LCD/H; TCD/H 

 Junior 16 år: RJD/H; BJD/H; CJD/H; LJD/H; TJD/H 

 Senior 21 år: RSD/H; BSD/H; CSD/H; LSD/H; TSD/H 
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 Master  50 år: RMD/H; BMD/H; CMD/H; LMD/H; TMD/H 

 Veteran 60 år: RVD/H; BVD/H; CVD/H; LVD/H; TVD/H 

 Elit RED/H; BED/H; CED/H; LED/H; TED/H 

 OBSERVERA: Knatte- och seniorklass arrangeras EJ vid mästerskapstävlingar. 

 Elitklassen är öppen för skyttar i åldersklass cadett och äldre. 

4.1 Klassindelning 
4.1.1 Åldersklasser och individuella klasser: 
 Bågskytt tillhör nedanstående åldersklass från och med det kalenderår denne fyller nedan angivna 
år: 

Under 13 Women   U13W  Under 13 Men   U13M  

Under 16 Women    U16W  Under 16 Men    U16M  

Under 21 Women   U21W  Under 21 Men   U21M  

Women   W  Men   M  

21 Women   21W  21 Men   21M  

50+ Women   50W  50+ Men   50M  

60+ Women   60W  60+ Men   60M  

 

 OBSERVERA: U13- och 21 arrangeras EJ vid mästerskapstävlingar. 

 Elitklassen är öppen för skyttar i åldersklass under 16 och äldre. 
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4.1.2 Motionär: 
I motionsklass får den som så önskar delta. Begreppet motionär omfattar även funktionsnedsatta 
som är i behov att använda hjälpmedel som inte är upptagna i SBF Bok 4 regel 22.6.2. 
Motionsklassen är ingen  tävlingsklass.  Vid anmälan skall anges vilken rond enligt SBF 4.5.2.11, 
SBF 4.5.1.9, SBF 9.1 eller SBF Bok 5 regel 35.1.1.4 motionären avser skjuta. 

 MOTIONSKLASS  arrangeras EJ vid mästerskapstävlingar. 

4.1.3 Para: 
 För att bågskytt skall få delta i klass för funktionsnedsatta skall man ha en påtaglig 
funktionsnedsättning.   Funktionsnedsättningen skall vara sådan att man inte på rättvisa grunder 
kan tävla med icke    funktionsnedsatta personer, se Svenska Handikappidrottsförbundets 
(SHIF) normer. 

 Funktionsnedsatta delas in i tre klasser: 

 A: Skjuter i respektive åldersklass avstånd och tavelstorlek som icke funktionsnedsatta enligt de 
 bestämmelser som gäller för respektive skjutstil. 

 B: För skyttar som behöver flytta till under 16klassens avstånd och tavelstorlek. 

 C: För skyttar som behöver flytta till U13klassens avstånd och tavelstorlek. 

 Skytt väljer själv vilken klassning som passar skytten. 

Funktionsnedsatta som på grund av skadeart har behov av att använda vissa hjälpmedel som inte är 
upptagna i SBF Bok 3.21 samt Bok 4 regel 22.6.2 bör beredas plats att starta i mästerskap i samma 
klasser som funktionsnedsatta som inte använder hjälpmedel. 

4.1.4 Under 13 (U13) 
 Under 13 klass är ingen tävlingsklass. 

 Alla deltagarna skall ha likadana priser och kallas fram till prispallen samtidigt. 
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4.1.5 Rätt att tävla i annan klass 
4.1.5.1  Skytt i åldersklass under 13,  under 16 och under 21 år har, efter anmälan härom, rätt att tävla i äldre 

åldersklass, dock ej 50+ eller 60. OBS! Tävlingslicens B krävs, se SBF Bok 1 regel 2.2.3.  

 

4.1.5.2 Skytt yngre än 13 år har rätt att tävla i äldre åldersklass, dock ej äldre än åldersklass under 16 (U16).  

 OBS! Tävlingslicens B krävs, se SBF Bok 1 regel 2.2.3. 

4.1.5.3 Skytt i åldersklass 60 och 50 50 och 60 har efter anmälan härom, rätt att tävla i yngre åldersklass, 
dock ej U21 och yngre.  än åldersklass 21/elit. 

4.1.5.4 Dam har rätt att tävla i åldersklass för herrar. Dock EJ vid SM om damklass finns. 

4.1.5.5 Deltagare får inte individuellt tävla i mer än en klass i samma tävling, undantagandes: 

 Deltagare i Para-SM inomhus, där funktionsnedsatta även har rätt att samtidigt delta i SM 
inomhus för icke funktionsnedsatta i samma eller annan åldersklass. 

 Inomhustävlingar med två eller flera skjutomgångar och utan finaler, deltagandet avgörs av 
arrangören i mån av plats efter anmälningstidens utgång. 

 Deltagare i Para-SM utomhus, där funktionsnedsatta även har rätt att delta i SM utomhus för 
icke funktionsnedsatta dock endast i samma åldersklass. 

4.1.5.6 För att individuell tävling i åldersklasserna 21, 50+ och 60+ samt senior Elit vid sanktionerad tävling 
  och/eller mästerskapstävling skall anses äga rum skall minst två deltagare  ställa upp i klassen. I 
klasserna U16 och U21 räcker en deltagare.  

4.1.5.7  Vid sanktionerade tävlingar i 60-klass och 50  ej mästerskap och stjärntävlingar, flyttas deltagare i 
klasser med färre än fyra deltagare mot 21. Flytt sker endast om avstånd och tavelstorlek är samma. 
Dam flyttas ej till herrklass. Om flytt ej kan ske eller om det efter flytt är färre än fyra deltagare 
sker ändå tävling. Se dock SBF 4.1.6.6. 
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4.1.7  Lagtävling och klasser  
 4.1.7.1  Utöver individuellt tävlande kan också för samtliga åldersklasser tävlande ske med, om inte annat 

anges i tävlingsinbjudan, Lagtävling innefattar  onominerade klubblag omfattande tre skyttar inom 
samma skjutstil, avstånd oavsett ålder och kön. För förening med mer än ett klubblag skall 
föreningens tre bästa skyttar bilda klubblag 1, de tre därefter klubblag 2 osv.  

 Om tävling med onominerade klubblag avslutas med lagmatcher skall poängen från 
kvalificeringsomgången räknas enligt ovanstående för rankningen av lag. Klubb har rätt att byta ut 
lagmedlemmar innan första match. För lagtävlingar i Paraklasser ingår endast två skyttar i laget.  
  

Vid SM i tavelbågskytte utomhus gäller alltid för recurve, compound, barebow, longbow och 
traditional nominerade klubblag om tre skyttar. Antal sådana nominerade klubblag skall anmälas i 
ordinarie tid. Nomineringen av de i respektive klubblag ingående skyttarna skall vara arrangören 
tillhanda senast en timme före start.  

  Vid SM och JSM i tavelbågskytte inomhus som skjuts på samma dag och plats skall ett SM och ett 
JSM anses äga rum avseende klubblagtävlingen. SM i fält- och jaktbågskytte samt SM i 3D gäller 
onominerade klubblag om tre skyttar inom samma skjutstil, avstånd, oavsett ålder och kön.  

  Segrande klubblag vid SM och DM på Elitklassens avstånd skall erhålla RF:s mästerskapstecken för 
herrar.  

4.1.7.2  För att klubblagtävling i en klass vid sanktionerad och/eller mästerskapstävling skall anses äga rum skall 
 minst två klubblag  ställa upp i tävlingen. 
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4.4 Kategorier 
Kombinationen av en klass och en skjutstil kallas en kategori som förkortas:   

Recurve   
Recurve Under 13 Women  RU13W Recurve Under 13 Men  RU13M  
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Recurve Under 16 Women   RU16W Recurve Under 16 Men   RU16M  
Recurve Under 18 Women  RU18W Recurve Under 18 Men  RU18M WA +WAN 
Recurve Under 21 Women  RU21W Recurve Under 21 Men  RU21M  
Recurve Women  RW Recurve Men  RM  
Recurve 21 Women  R21W Recurve 21 Men  R21M Ej mästerskap 
Recurve 50+ Women  R50W Recurve 50+ Men  R50M  
Recurve 60+ Women  R60W Recurve 60+ Men  R60M  
     

Compound   
Compound Under 13 Women  CU13W Compound Under 13 Men  CU13M  
Compound Under 16 Women  CU16W Compound Under 16 Men  CU16M  
Compound Under 18 Women  CU18W Compound Under 18 Men  CU18M WA +WAN 
Compound Under 21 Women  CU21W Compound Under 21 Men  CU21M  
Compound Women  CW Compound Men  CM  
Compound 21 Women  C21W Compound 21 Men  C21M Ej mästerskap 
Compound 50+ Women  C50W Compound 50+ Men  C50M  
Compound 60+ Women  C60W Compound 60+ Men  C60M  
     

Para Recurve   
Recurve Women Open RWO Recurve Men  Open RMO  

Para Compound   
Compound Women  Open CWO Compound Men  Open CMO  

 Para W1 Open   
Women  W1 Open (Rec/Comp) WW1 Men  W1 Open (Rec/Comp) MW1  

Visually Impaired   

Visually Impaired (Synskadade) 1 VI1 
Visually Impaired (Synskadade) 
2/3 

VI2/3 
 

 
 

   
Barebow  

Barebow Under 13 Women BU13W Barebow Under 13 Men  BU13M  
Barebow Under 16 Women BU16W Barebow Under 16 Men  BU16M  
Barebow Under 18 Women BU18W Barebow Under 18 Men  BU18M WA +WAN 
Barebow Under 21 Women BU21W Barebow Under 21 Men  BU21M  
Barebow Women  BW Barebow Men  BM  
Barebow 21 Women B21W Barebow 21 Men  B21M Ej mästerskap 
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Barebow 50+ Women B50W Barebow 50+ Men  B50M  
Barebow 60+ Women B60W Barebow 60+ Men  B60M  
     

Longbow   
Longbow Under 13 Women LU13W Longbow Under 13 Men  LU13M  
Longbow Under 16 Women LU16W Longbow Under 16 Men  LU16M  
Longbow Under 18 Women LU18W Longbow Under 18 Men  LU18M WA +WAN 
Longbow Under 21 Women LU21W Longbow Under 21 Men  LU21M  
Longbow Women LW Longbow Men  LM  
Longbow 21 Women L21W Longbow 21 Men  L21M Ej mästerskap 
Longbow 50+ Women L50W Longbow 50+ Men  L50M  
Longbow 60+ Women L60W Longbow 60+ Men  L60M  
     

Traditional  
Traditional Under 13 Women TU13W Traditional Under 13 Men  TU13M  
Traditional Under 16 Women TU16W Traditional Under 16 Men  TU16M  
Traditional Under 18 Women TU18W Traditional Under 18 Men  TU18M WA +WAN 
Traditional Under 21 Women TU21W Traditional Under 21 Men  TU21M  
Traditional Women TW Traditional Men  TM  
Traditional 21 Women T21W Traditional 21 Men  T21M Ej mästerskap 
Traditional 50+ Women T50W Traditional 50+ Men  T50M  
Traditional 60+ Women T60W Traditional 60+ Men  T60M  

 

 

Tidigare Version  

5.2.3 Ronder på vilka rekord kan noteras 

 
5.2.3.1 Utomhusronder individuellt 

 
• På 1440-rond noteras individuellt rekord på hel rond (144 pilar) samt på varje delavstånd (i 
1440-rond eller speciell avståndstävling) (36 pilar). 
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• På 900-rond noteras individuellt rekord på varje delavstånd samt på hel rond. 
• På 70/50 m ronder noteras individuellt rekord på hel rond 72 pilar. 
• På 1440-rond kan åldersklasserna 13(C), 16(J), 50(M) och 60(V) notera åldersklassens rekord 
på delavstånd vid tävling i annan åldersklass. 
• På SBF 36 pilsrond noteras individuellt rekord på hel rond 36 pilar. 
• På compound eliminerings- och finalrond noteras rekord för match 15 pilar 
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5.2.3.1 Utomhusronder individuellt 
 
På 1440-rond noteras individuellt rekord på hel rond (144 pilar) samt på varje delavstånd (36 pilar). 
På 900-rond noteras individuellt rekord på varje delavstånd samt på hel rond. 
På 70/50 m ronder noteras individuellt rekord på hel rond 72 pilar, kan ingå i dubbel rond . 
På dubbel 70/50 m ronder noteras individuellt rekord på hel rond 144 pilar. 
På 1440-rond noteras åldersklassens rekord vid tävling i annan åldersklass. 
På SBF 36 pilsrond noteras individuellt rekord på hel rond 36 pilar. 
På compound eliminerings- och finalrond noteras rekord för match 15 pilar 
 

 


