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Övriga frågor
Till mötets ordförande valdes Ylwa Woxmark och Ylwa Woxmark förde även protokoll. I
fortsättningen låter vi både ordförandeposten och sekreterarposten gå runt i gruppen.
BÅGSKYTTETS ORGANISATION I SVERIGE
Ylwa visar filmen ”Idrotten vill” och går sedan igenom hur bågskyttets organisation är uppbyggd i
Sverige
 Överst har vi RF, Riksidrotts Förbundet med 3,1 miljoner utövare inom alla idrotter i
Sverige https://www.rf.se/
 Sedan kommer vårt Specialförbund SBF, Svenska Bågskytte Förbundet med ca 10.000
utövare https://www.bagskytte.se/
 Under SBF ligger 11 distrikt, vårt Specialdistriktsförbund är NSBF, Norra Svealands Bågskytte
Förbund https://www.bagskytte.se/.../Distriktens.../NorraSvealandsBF
 Distriktet NSBF består av 14 föreningar, varav 6 med Beriden verksamhet. Vi är alla
representerade i den här gruppen
Totalt i Sverige just nu, finns det 11 föreningar med Beriden verksamhet fördelad på 42 Beridna
bågskyttar (källa SBF Beridet bågskytte)

TANKEN MED UTVECKLINGSGRUPPEN
Gruppen är tänkt att fånga upp alla föreningar i distriktet som har någon aktiv i Beriden bågskytt. Så
vart efter det dyker upp nya föreningar, kommer vi att bjuda in representanter till gruppen. Syftet är
att vi tillsammans ska nätverka och utveckla sporten i Norra Svealands distrikt. Hur ska vi inom
Beridet uppnå Svenska Bågskytte Förbundets vision "Bågskytte för alla överallt alltid?"

1. NULÄGET FÖR BERIDET BÅGSKYTTE I DIN FÖRENING?
 Enköpings BK: Fast bana hos Rotbrunna Häst och Kursgård, 3 hästar som är inskolade på
Beridet, (4-5?) aktiva skyttar







Norduppland: Fast bana hos Fam. Hjortsberg i Orkebo, Tierp, 3 hästar som är inskolade på
Beridet, 2 aktiva skyttar
Roslagens BK: Fast bana hos Fam. Ahrnborg i Söderbykarl, Norrtälje, 2 aktiva skyttar
Sigtuna BK, 1 aktiv skytt
BK Siljanspilen: Fast bana hos DHA, Övre Gärdsjö, Rättvik, 5 hästar som är inskolade på
Beridet, 4 aktiva skyttar
BSK Sturarna: 2 hästar som är inskolade på Beridet, 2 aktiva skyttar

2. VILKA DELAR KAN VI HJÄLPAS ÅT MED MELLAN FÖRENINGARNA?
 Anordna gemensamhetsdagar där vi dels gör studiebesök på varandras banor och där vi kan
hjälpas åt med olika göromål
 Ge varandra tränartips och träna tillsammans
 Skapa en materialpool
 Använda föreningsfunktionärer till varandras tävlingar

3. HUR KAN VI UTVECKLA SPORTEN I VÅRT DISTRIKT?
Förslag på kortsiktiga och gemensamma mål:
 Skapa en Facebookgrupp för NSBF
 Kontaktperson på hemsidorna
 Standardiserade texter på hemsidorna (FAQ, tips, regler mm)
 Möten med Utvecklingsgruppen en gång/mån
 Anordna en DM (Distrikts Mästerskaps) serie i sommar - antingen via nätet eller "på riktigt"
Förslag på långsiktiga och gemensamma mål:
 Kolla med sin föreningsstyrelse hur de jobbar med sponsring ex för att köpa in ryttarbågar
 Bearbeta hästverksamheter på lokal nivå ang. samarbete kring häst
 Komma in på ridskolornas teoriveckor, jul och sommarshower mm
 Markfrågor för att anlägga åtminstone 1 ny bana i distriktet
 Hjälpas åt med gemensamma reklamkampanjer och mediakontakter
 Lyfta marknadsföringen runt tävlingar och uppvisningar för att öppna upp och öka intresset

4. ÖVRIGA FRÅGOR
 Utbildning för tränare via RF SISU, Förbundet (SBF) och ev. Ridsporten
 Utbildning för domare
 Enköping kör tävlingen Solpilen den 15-16 augusti
 Norduppland kör tävlingen Pilracet den 12-13 september

5. NÄSTA MÖTE
 13 juli i ZOOM

