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Domarinstruktion Pilhylla Långbåge
Detta dokument ger instruktioner till domare om hur regeln om pilhyllor på långbåge skall
tolkas och tillämpas.
När vi då skall ”tolka” regeln skall vi först ha klart för oss att när det gäller materialreglerna
så är endast det som står att det är tillåtet, tillåtet. Allt annat är förbjudet. (undantaget
compound där det finns en regel om att det mesta är tillåtet).
Man skall även ha i åtanke att långbågeklassen finns för att vara en klass som präglas av
enkelhet. Det finns andra klasser för innovativa nya lösningar.

Vad säger då reglerna?
”Pilhylla. Om bågen har en utskuren klack får den användas som pilhylla och den får kläs
med valfritt mjukt material. Ingen annan typ av pilhylla får användas.” Detta står att läsa i
22.5.3 i nya WA-regelboken och i 11.10.3.4.3 i gamla FITA-regelboken.

Regeltextens betydelse:
Regeln som den står skall tolkas enligt följande:
Att ”klä” något innebär att man helt täcker i detta fall klacken. Underförstått är ett sådant
material jämntjockt, annars skulle det även ha stått med att det fick ha valfri form. Att ”Ingen
annan form av pilhylla får användas” understryker att man endast får ha klacken (eventuellt
klädd) som hylla.
Klacken hänför enligt WA till den horisontella delen. Detta innebär att det inte finns någon
regel som tillåter något på den vertikala delen av en eventuell utskärning.
Så betydelsen av regeln som den står är alltså:
Endast den horisontella delen får kläs. Den får kläs med ett jämntjockt mjukt material som då
skall täcka hela ytan. Inget annat är tillåtet.
Den skytt som vill vara helt säker på att få sin ”hylla” godkänd skall alltså följa detta.
Om man bygger på den vertikala delen med ett hårt material för att t.ex. återställa en för djupt
skuren hylla så anses det som en del i bågens konstruktion som är tillåten och omfattas
därmed inte av reglerna för hylla.

Regelns syfte:
Syftet med regeln är att det inte skall få förekomma något som ger en annan hylleffekt än vad
just klackens relativt plana yta gör. Att man inte tillåter något på den vertikala delen har syftet
att man inte skall få skapa plungereffekter.
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Regelns tillämpning:
När vi skall tillämpa regeln så skall vi ta hänsyn både till vad regeln säger och dess syfte.
Syftet får inte förbjuda mer än vad regeln gör men det kan vara en anledning att vara lite mer
flexibel åt det tillåtande hållet.
Klacken (Den horisontella delen av en eventuell utskärning):
Behöver då det mjuka materialet täcka hela ytan så som regeln säger? Eftersom syftet är att
inte skapa hylleffekter så räcker det med att den del av klacken som pilen kan tänkas komma i
kontakt med täcks.
• Eftersom det är vanligt att klacken är något välvd så kan man släppa igenom en båge
där en ganska kort bit mjukt material finns på klacken under förutsättning att du är
övertygad om att både den främre och bakre delen av materialet aldrig berörs av pilen
under ett skott.
• Däremot måste materialet börja helt inne vid den vertikala delen för att inte skapa
frigång för fjädrar
• Materialet måste vara jämntjockt för att inte skapa hylleffekter.
Det är inte ok att bygga pyramider för att skapa frigång för fjädrar. Det är inte ok att blanda
olika material för att försöka skapa plungerliknande effekter. Det är inte ok att klä hyllan med
kardborre eftersom vi ser det som ett sammansatt format material som kan ge en klar hyllliknande effekt.
Siktfönstret (Den vertikala delen av en eventuell utskärning):
Det finns ingen regel som tillåter något material på den vertikala delen. Men WA anser att vi
skall tillåta att man lägger på ett tunt slitskydd under förutsättning att det inte är fjädrande
vilket ligger i linje med syftet att inte tillåta plungereffekter.
• Tillåt att det finns slitskydd under förutsättning att det inte är fjädrande. (Lägg på en
pil och tryck med tummen mot pilen. Om det inte känns fjädrande är det ok).
• Ett sådant slitskydd skall i sådana fall börja nere vid klacken och ha en höjd av max en
dryg pildiameter alternativt hela den vertikala delen. Detta för att inte skapa en kant
som kan användas för siktning.
• I pilens längdriktning skall slitskyddet täcka minst så mycket som pilen kan tänkas
komma i kontakt med.

Slutord
Det är ditt ansvar som domare att säkerställa en rättvis tävling. Om du släpper igenom otillåtet
materiel så är du inte bara ”snäll” mot den du släpper igenom utan du är samtidigt ”elak” mot
alla de övriga deltagarna som du därmed förvägrar en rättvis tävling.
Tänk på att en långbåge med otillåten hylla kanske kan klassas in som en Barebow.

Peter Holt
Regel och Domaransvarig
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