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SBF Tekniska Ombud (TO), vem – hur – vad
Krav
Det av SBF utsedda tekniska ombudet (TO) skall vara väl förtrogen med aktuell
tävlingsform, arrangerandet av större tävlingar samt ha goda kunskaper om
SBF och WA tävlingsbestämmelser dvs helst vara aktiv Domarutbildare - lägst
på nationell nivå.
Val av TO till Svenska Mästerskap och andra större tävlingar utses av SBF:s
styrelse i samband med fastställandet av arrangerande förening.
Om TO så önskar så kan även mentor utses.

Erfarenhet
TO skall ha personlig erfarenhet av aktuell tävlingsform/rond.

Tillkännagivande
SBF skall meddela utsedda arrangörer TO:s namn, adress och telefonnummer
samt E-postadress så snart denne utsetts.

SM konferens
Tävlingsansvarig för respektive SM skall kallas till en konferens, ofta i ansluten
till SBF konferensen i september, året innan respektive SM genomförs. Till
detta möte skall även respektive TO kallas. Detta innebär att alla arrangörer av
SM nästkommande år kallas till detta möte.
Skulle någon tävlingsansvarig inte ha möjlighet att komma skall arrangören
skicka annan från tävlingsledningen.

Ansvar/Befogenheter
TO tar inte över ansvaret för tävlingens genomförande från den lokala
tävlingsledningen utan skall ses som ett stöd till denna.
TO skall övervaka tävlingen och kontrollera att den genomförs enligt SBF
stadgar samt WA:s och SBF:s tävlingsbestämmelser och gällande praxis för
tävlingsformen.
TO skall tillsammans med ansvariga banchefer kontrollera banors
säkerhet
TO ansvarar för att den arrangerande föreningen utser ett eller flera
pressombud.
TO ansvarar för att kontroll av skyttarnas utrustning genomförs i enlighet
med SBF:s tävlingsbestämmelser.
TO ser till så att tävlingsjury utses, suppleanter bör även utses.
Kontrollerar tävlingsfunktionärernas duglighet så skyttarna får
erforderlig service under hela tävlingen.
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Hjälpmedel
TO skall till sin hjälp förutom Handledning för SBF Tekniska Ombud ha senaste
utgåvan av följande skrifter; SBF Stadgar och Tävlingsbestämmelser,
Domarehandboken samt Handledning vid Arrangerande av Bågskyttetävlingar.

Inspektion
TO skall infinna sig på tävlingsplatsen i så god tid före tävlingsdagen att
inspektion av banor och tävlingsplatsens utrustning hinner genomföras och att
även arrangören ges tid att åtgärda eventuella påpekanden.
TO skall kontrollera att de personer som ingår i tävlingsorganisationen är
insatta i sina arbetsuppgifter.
TO skall i samråd med ordförande i tävlingsjuryn ha genomgång med aktuella
domare, senast första tävlingsdagens morgon. Genomgången kan delegeras till
annan lämplig person.
TO kan delegera en förberedande inspektion till någon person boende närmare
tävlingsområdet. Denna person skall vara väl insatt i vad inspektionen
omfattar, särskilt vad gälle säkerhetsaspekter och kunna ge arrangören råd.
Personen i fråga får inte ingå i tävlingsorganisationen eller i övrigt vara
inblandad i arrangemanget.

Kostnader
SBF står för de kostnader TO har för resor och uppehälle i samband med
aktuellt uppdrag. TO bokar hotell mm om inte annat har blivit överenskommet
med arrangör.

Klädsel
TO representerar SBF vid tävlingen och skall därför vara korrekt klädd.
TO skall bära blå jacka med texten ”Tekniskt Ombud” på ryggen, för att
funktionärer, tävlande och publik lätt skall känna igen vederbörande.

SBF utrustning
TO skall tillse att SBF kontrollvikt (compound), kontrollring (barebow), SBF
loggor, SBF fanor, Beachflaggor, Rollups, scoreboard, samt domarvästar,
domarmidjeväskor med tillbehör, funktionärs jackor och funktionärs
armbindlar finns på plats senast dagen före första tävlingsdag.

Prisutdelning
TO bör vid SM dela ut RF och SBF medaljer om arrangören inte engagerat
någon annan prominent person.
Före prisutdelning skall TO på SBF vägnar tacka den arrangerande föreningen
för den genomförda tävlingen, samt överlämna arrangörspresent.

Rapport
TO skall efter avslutad tävling avge skriftlig rapport till SBF styrelsen (se sida
16).
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Tekniska ombudets arbetsuppgifter
Allmänt
I god tid före aktuellt tävlingsdatum skall TO förvissa sig om att:
• Tävlings lokal /-området är lämpligt för aktuell tävling.
• Vid skogsskytte skall arrangören, delge TO en karta över området med
målen utsatta av säkerhetsskäl.
• Tävlingsorganisationen är sammansatt av personer som är väl insatta i
sina uppgifter.
• Inbjudan stämmer överens med tävlingsronden för aktuellt SM,
deltagarbegränsning skall anges, vid taveltävling ute skall 3/6 pils serie
anges, och vid skogstävling skall markbeskaffenhet anges.
• Eventuella Dispenser skall anges på SM arrangörens hemsida.
• Sekretariatet har fungerande system/reservsystem för att snabbt samla
in resultat samt offentliggöra dem.
Att personalen i sekretariatet har kunskap om hur skyttar/lag placeras
vid lika resultat och hur man förfar vid lika resultat i samband med
finaler.
• Felaktiga skjutprotokoll behandlas enligt SBF:s tävlingsbestämmelser.
• Resultatgivning kommer att genomföras med väl fungerande system och
att organisationen för resultatgivning är väl insatt i sina arbetsuppgifter.
Kontrollera att resultattavlor med resultatkort används vid fält- och
jakttävlingar, där resultaten klassvis offentliggörs i den takt patrullerna
kommer in. Kontrollera att resultattavlor finns för uppsättande av
skjutstegar.
• Kontrollera att högtalarsystemet fungerar dagen innan och under
tävlingen.
• Pressinformation ombesörjs av arrangörens pressombud. Pressombudet
bör ingå i tävlingsorganisationen och vara väl insatt i sina
arbetsuppgifter. Pressombudet ansvarar för att massmedia blir
informerad före, under och efter tävlingen.
• Första hjälpen finns tillgänglig på tävlingsområdet i form av
förbandslåda och någon sjukvårdskunnig person.
• Tavlor som arrangören har för avsikt att använda överensstämmer med
de mått och toleranser som anges i WA:s tävlingsbestämmelser.
• TO skall kontrollmäta ett lämpligt antal av de tavlor som skall användas
vid tävlingen i tavla inomhus, tavla utomhus och fält samt för jakt
kontrollera att den inre centrumringen och den yttre kroppsringen finns
på alla figurer samt förvissa sig om att tillräckligt antal finns för byten.
• Förekommer tavlor av olika fabrikat skall lämpligt antal av de olika
fabrikaten kontrollmätas.
• Tavlor som inte uppfyller kraven enligt WA:s tävlingsbestämmelser, får ej
användas vid SM och/eller stjärntävling.
• Kontrollera att tavlorna är uppsatta enligt vad som föreskrivs i WA:s
tävlingsbestämmelser.
• Publik och tävlande skall inte kunna uppehålla sig inom riskzoner.
• Kontrollera att erforderliga avspärrningar gjorts.
• Tillfråga arrangören om kontroll gjorts att de tävlande har giltig
tävlingslicens och samtidigt kontrollera att avstängda skyttar ej deltar i
tävlingen.
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•
•
•

•
•
•
•

•

•

TO ansvarar i samråd med ordförande i tävlingsjuryn att materielkontroll
genomförs enligt SBF:s tävlingsbestämmelser samt fortlöpandes
kontrollera de tävlande vad avser utrustning och klädsel under tävlingen.
Protester kommer att behandlas av tävlingsjuryn utan dröjsmål.
Tvister kommer att avgöras i samråd med tävlingsledare och
tävlingsjuryn. Undvik jäv genom att fråga om någon ingår i
tävlingsorganisationen, tävlingsjuryn eller i Distriktsstyrelse samt i SBF:s
styrelse.
Brott mot bestämmelser beivras. Brott mot stadgar och
tävlingsbestämmelser skall behandlas i samråd med tävlingsjuryn.
Allvarliga brott skall rapporteras till SBF styrelse.
Prisutdelning bör kunna ske inom en halv timme från det att tävlingen
avslutats (vid jakt och fält från det att sista patrull lämnat sina
skjutprotokoll). Dock skall hänsyn tas till protesttid.
TO bör förvissa sig om att prisutdelningen inte försenas på grund av
krånglande datorer, bristfälliga dataprogram eller okunnig personal i
sekretariatet, ej heller av att prisutdelningar för andra ingående
tävlingsmoment fördröjer den ordinarie prisutdelningen.
Har prisutdelning utlysts till ett visst klockslag, men tävlingen
genomförts avsevärt snabbare än planerat kan tidpunkten för
prisutdelningen framflyttas. Detta under förutsättning att förändringen
delges samtliga skyttar som uppehåller sig inom de av
tävlingsarrangören anvisade platserna för parkering, uppställning av
husvagnar/-bilar eller tält samt att erforderlig tid ges för att de tävlande
skall kunna samlas.
I samverkan med arrangören bör TO säkerhetsställa att prisutdelningen
genomförs snabbt och effektivt, ev. dubbla prispallar/ prisutdelare och
under högtidliga former ex. flaggor, blomsterarrangemang,
landskapsdräkter fanfar mm.
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Tävlingsjuryn
Tävlingsjuryn skall bestå av minst 3 personer.
Vid tillsättande av tävlingsjuryn skall om internationella eller nationella domare
finns tillgängliga och inte deltar i tävlingen dessa vidtalas för att ingå i
tävlingsjuryn. TO kan ingå i tävlingsjuryn.
Till ordförande i tävlingsjuryn utses den person som har högsta domarstatus.
Ingår TO i tävlingsjuryn kan TO utses till ordförande.
För undvikande av jäv i tävlingsjuryns beslut skall personer som ingår i
tävlingsorganisationen inte ingå i tävlingsjuryn eller i Distriktsstyrelse samt i
SBF:s styrelse.
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Domare
TO skall i samråd med ordförande i tävlingsjuryn ha en genomgång dagen före
tävlingen eller första tävlingsdagens morgon med samtliga domare om de
regler som skall tillämpas vid tävlingen.

Några synpunkter att beakta vid genomgången:
Krav
Utsedd domare skall uppfylla kraven enligt SBF:s tävlingsbestämmelser.

Kunskap
Domarna skall ha goda kunskaper om WA- och SBF tävlingsbestämmelser för
aktuell tävlingsform/rond.

Erfarenhet
Domarna bör ha personlig erfarenhet av aktuell tävlingsform/rond.

Roll
Domarens roll är i första hand att hjälpa de tävlande att få den poäng de
gjort sig förtjänta av, samt att alltid vara observant på att säkerhet
föreligger inom tävlingsområdet.

Utrustning
Domare skall vara utrustad med aktuell upplaga av SBF stadgar och
tävlingsbestämmelser och Domarehandbok, domarväst, stoppur,
noteringsmaterial (block, penna) samt hjälpmedel för bedömning av pilar i
form av förstoringsglas och om nödvändigt mindre ficklampa.

Säkerhet
Det åligger domarna att kontrollera att de tävlande endast använder anvisade
vägar mellan målen och inom målområdet.
Det åligger domarna att kontrollera att de tävlande inte använder teknik som
kan leda till att säkerheten äventyras.
Det åligger domarna att kontrollera målens placering, så att det inte råder
någon fara för andra skyttar eller publik. Det skall finnas pilstopp där så
behövs.

Materiel
Det åligger domarna att kontrollera att samtliga mål är intakta under tävlingen
vad avser skjutpålars placering och tavelunderlagens förankring samt tillse att
bristfälligt målmateriel byts ut.

Kikare
Det åligger domarna att kontrollera att kikare används enligt
tävlingsbestämmelserna.

Skjutstationer
Det åligger domarna att kontrollera att skjutstationer bemannas utan dröjsmål
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Skyttarnas utrustning
Det åligger domarna att även under tävlingens gång kontrollera de enskilda
tävlande vad avser klädsel samt övrig utrustning.

Tidkontroll
Det åligger domarna att kontrollera enskilda tävlande och patruller som
fördröjer tävlingen. Innan tidkontroll görs bör domaren vidtala patrullen som
fördröjer tävlingen att den skyndar på och att den kommer att klockas ett antal
mål efter varandra.
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Jakt, Fält & 3D
Banor jakt, fält & 3D
Före tävling skall SBF Tekniska Ombud inspektera banor vad avser säkerhet,
målmateriel, kropps- & hjärtlinjer på jakttapeter, röjning av skjutfält och
transportvägar samt att skjutavstånd följer vad som anges i
tävlingsbestämmelserna för aktuell rond.
Kontrollera att kartan över området stämmer överens med verkligheten.
TO kan delegera förberedande baninspektion till någon lämplig person som
har lättare att ta sig till tävlingsområdet.
Denna person skall vara utbildad domare. Dock åligger det TO att själv
inspektera tävlingsområdet före tävlingens start.
Vid slutbesiktning skall tävlingsarrangören ställa banpersonal utrustade med
röjningsverktyg och mätinstrument till TO:s förfogande.

Baninspektion vid jakt, fält & 3D skall omfatta
nedanstående punkter:
Säkerhet
•
•
•
•

Kan någon komma till skada av pil som bommar eller tangerar
tavelunderlaget?
Vid riskbedömning ta hänsyn till markens lutning bakom
tavelunderlaget. Bedöms att risk finns SKALL nät sättas upp.
Mål som av TO bedöms utgöra ett riskmoment skall i samråd mellan TO
och banpersonal göras riskfritt.
Kan samförstånd ej nås GÄLLER TO:s beslut!

Målmateriel
•
•

Typ, storlek och kondition på tavelunderlagen.
Tavelunderlagens förankring.

3D figurer
•
•
•
•

Kontrollera att 3D-målen är likadana när det är 2 djur av samma sort.
Kontrollera att bild av 3D-djuret visar de tävlande den korrekta
positionen av figurernas poänggivande zoner samt att det står värdet i
hjärtringen 11p/10p.
Kontrollera att utplaceringen av 3D-figurer och skjutavstånd
korresponderar mot normerna (klass A,B,C,D) enligt WA:s & SBF:s
tävlingsbestämmelser.
3D-figurernas vinkling och lutning i förhållande till skjutriktning/siktlinje
får inte orsaka orättvisa resultat beroende på skyttars skjutplats,
bågstyrka, längd osv
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Målområde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snitsling från skjutplats till tavla för markering om detta är nödvändigt.
Avstånd enligt gällande tävlingsbestämmelser.
Tillåten tolerans för avstånd mellan skjutstation och tavelunderlag för
både jakt och fält är 1 meter för avstånd längre än 15 meter och 0,25
meter för avstånd 15 meter eller kortare.
Avstånd mellan skjutpåle och tavla skall mätas 1,5-2 meter över marken.
Kontrollera att arrangören har angett i sin annons om marken eventuellt
är pilovänlig.
Placering av buttar/tapeter.
Numrering av mål.
Eventuella hänvisningsskyltar till mål.
Säkerhet för skyttar och eventuell publik.
Att eventuellt reklammaterial inte stör skyttarna.

Skjutplats
•
•

Skytt skall utan hinder kunna skjuta till höger respektive vänster om
markerad skjutplats/-påle oavsett skyttens längd eller bågstyrka.
Skytt skall ha fritt skjutfält inom minst 0,5 meter till höger respektive
vänster om markering för skjutplats/-påle oavsett om denne är högereller vänsterskytt.

Markbeskaffenhet?
•
•
•

Kan skytt inta en acceptabel skjutställning.
Om möjligt bör marken vid skjutpålen bearbetas.
Skjutplatsen till höger respektive till vänster om skjutpålen skall vara
likvärdiga.

Gångvägar
•
•
•
•
•
•

Gångvägar till och från målområdet skall vara framkomliga och förläggas
med tanke på möjlighet att bedöma inte skjutna avstånd från sidan
försvåras.
Ingång till och utgång från målområdet bör om möjligt gå i nittio
graders vinkel mot skjutriktningen.
Utgång från målet bör om möjligt inte förläggas bakom tavlan.
Snitslingen skall ha sådan täthet att möjlighet att gå fel elimineras.
Där så erfordras bör spärrband uppsättas.
Tänk på säkerheten.

Skjutgator
•
•

Skjutgator skall ha sådan bredd att minst två skyttar kan skjuta
samtidigt och sådan höjd att skyttar med svaga bågar ej befaras få islag i
grenar eller dylikt som kan förändra pilens bana.
Skjutgatorna skall vara rensade från buskar och gräs så att dessa ej
skymmer del av poänggivande zon för kortväxta skyttar.
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Utledande
•
•

Utledande av skyttarna till startmålet skall om möjligt inte gå in i
skjutgator mellan skjutstation och tavla.
Patrullutledaren skall ha en Stor tydlig skylt som visar vilka patruller han
ska leda ut!

Samlingsplats
•
•
•
•
•
•

Framkomligheten till samlingsplatsen.
Skyltning av tillfartsvägar.
Utrymme för parkering.
Utrymme för samlingsplats, uppställning.
Träningsbanans säkerhet.
Rökruta

Träning
•

•
•
•

Ett lämpligt antal tavelunderlag skall vara uppställda i anslutning till
samlingsplatsen, där skyttarna under skjutledares överinseende kan
träningsskjuta tävlingsdagens morgon på av tävlingsledningen angivna
tider.
Tavelunderlagen bör om möjligt vara placerade på de i tävlingen
förekommande avstånden.
Om möjligt bör skyttarna beredas tillfälle till träning dag före första
tävlingsdag.
Resultattavlor skall vara lättåtkomliga för publik och tävlande.

Sanitärt
•

Tillgång till toaletter vid samlingsplats och ute i banområdet.

Reklam
•

Kontrollera att tävlingsbestämmelsernas reklamregler följs.
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Tavla utomhus
Avbrott
Beslut om avbrott fattas i samråd med tävlings- och skjutledare.

Förlängd skjuttid
Beslut om förlängning av skjuttid enligt WA:s tävlingsbestämmelser.

Skjutfält tavla utomhus
TO skall före tävlingen inspektera att skjutfält beträffande skjutriktning,
avstånd och utrustning överensstämmer med vad som anges i
tävlingsbestämmelserna och att målmaterialet är väl förankrat och att
genomskjutning ej befaras. Förberedande baninspektion kan delegeras till
någon person som har lättare att ta sig till tävlingsområdet. Denna person skall
vara utbildad domare.
Dock åligger det TO att själv inspektera tävlingsområdet före tävlingens start.

Baninspektion vid tavelskytte skall omfatta
nedanstående punkter:
Målmaterial
•
•

Typ, storlek och kondition på tavelunderlag.
Tavlor: kvalité, storlek och antal.

Skjutfält
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tavellinjer
tavelställens/underlagens placering
tavelunderlagens vinkling (10-15 grader utomhus)
förankring av tavelställ/-underlag
numrering av tavlor
vindvimpels placering (obligatorisk bara på WA-mästerskap)
3-meters linje
Skjutlinje
skyttarnas placering, markering, numrering
Väntelinje
PR linje
Publikavspärrning

Avstånd
•

Säkerhet, avspärrningar bakom tavellinjen & på sidorna om skjutfältet

Skjutledarens position
•

Visuella signalsystemets placering (inom 30 meter framför skjutlinjen)

Markeringssatser
•

Siffrorna skall vara läsbara från publikplats
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Signalsystem
•
•
•

Att det visuella signalsystemet fungerar och kan ses av alla skyttar.
Att reservsystem finns.
Att det akustiska signalsystemet kan höras av alla skyttar.

Högtalare
•

Att information kan höras av alla skyttar.

Resultattavlor
•
•

Att resultattavlor är lättåtkomliga för publik och tävlande.
Att resultattavlor för matchstegarna är lättåtkomliga för de tävlande.

Reklam
•
•

Att reklammaterial inte tangerar poänggivande zoner.
Att reklammaterial inte stör skyttarna (tex reflexer!)

Sanitärt
•

Tillgång till handikappvänliga toaletter i anslutning till skyttarnas
område.

Vid eventuella världsrekord, Svenskarekord eller tangeringar.
•

Kontrollera att rekordanmälan görs och att tävlingsledaren signerar
dessa.

Tavla inomhus
TO:s uppgift är samma som för Tavla utomhus i tillämpliga delar.
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Efter avslutad tävling
TO skall efter avslutad tävling avge en skriftlig rapport till SBF styrelse.

Rapporten skall innehålla uppgift om:
Tävling:
Tävlingsplats:
Tävlingsdatum:
Väder:
Antal deltagare: totalt och per klass
Iakttagelser:
a) organisation, annons, arrangemang, resultatgivning, speaker, etc.
b) banor, skjutledare, lokaler, markering, etc.
c) materielkontroll
d) resultat
e) priser, prisutdelning
f) domar agerande, protester, klagomål
g) kringarrangemang
h) massmedia
Särskilda åtgärder:
Övrigt:
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CHECKLISTA FÖR SBF:s TEKNISKA OMBUD VID TAVELTÄVLING
Tävling ...............................................................................
Datum ......................

Plats ...........................................

1

Skyltning av tillfartsvägar

2

Parkeringsplats

3

Avskärmningar

4

Skjutavstånd

5

Avstånd mellan klasser

6

Tavellinje
- avstånd mellan tavlor
- tavelställ
- bör ej gå in i poänggivande zon
- förankring
- tavelunderlag
- typ, storlek
- förankring
- lutning
- tavlor, kontrollmät ett antal
- uppsättning av tavlor
- höjd över mark/golv
- tavelnumrering
- vindflaggor (endast utomhus)
- (flagga vid tavla -kalla domare)

7

3-meterslinjen

8

Skjutlinje
- markering för skyttar
- numrering av skjutlinje
- (flagga vid skjutl -kalla domare)

9

Väntelinje

10 Säkerhet
- publikavspärrningar
- säkerhetsavspärrningar kring
skjutfält

14 Resultatgivning
delresultat
skjutstegar, eliminering, finaler
15 Skjutprotokoll
- Grundomgång
- eliminering, finaler
16 Markering
17 Högtalaranläggning
18 Skjutledarens placering
19 Bord
20 Toaletter
- handikappvänlig
21 Reservmaterial
- tavelställ
- tavelunderlag
- tavlor
- signalsystem
Resultatsystem
22 Träningsmöjligheter
- dag före tävling
- tävlingsdagarna
23 Skjutledning (bör vara en domare)
24 Markörer
25 Pressinformation
26 Reklam
27 Domar
- kunskap
- signatur

11 Skyttarnas område
- sittplatser för skyttarna
- skydd för skyttarna (regn/sol)
- bågställ
- papperskorgar

28 Servering
- tillgänglighet för skyttarna

12 Signalsystem
- visuellt (trafikljus/klocka)
- akustiskt (visselsignaler)

31 Skyttarnas utrustning

13 Högtalare

29 Giltiga tävlingslicenser
30 Avstängda skyttar

32 Skyttarnas klädsel
33 Publikplats
- läktare sittplatser
- papperskorgar askkoppar
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CHECKLISTA FÖR SBF TEKNISKA OMBUD VID JAKT-/FÄLTTÄVLING SAMT 3D
Tävling ...............................................................................
Datum ......................

Plats ...........................................

1

Skyltning av tillfartsvägar

8
2

Parkeringsplats

Tavlor
- antal
- mått, kontrollmät (fält)

3

Samlingsplats

- kroppslinjer, hjärtlinjer (jakt)

4

Träningsmöjligheter
- plats för träning
- träning dag före tävling
- skjutledning vid träning

5

6

7

9

3D-Djur
- antal (korta avstånd)
- rekommenderat längsta avstånd

10 Resultatgivning

Gångvägar
- röjning
- snitsling
- behov av avspärrning

11 Skjutprotokoll
12 Utplacering av skyttar, patruller
Skyltar med patrullnummer till de som
leder ut patrullerna

Målområde
- Karta
- skjutgator
- bredd
- höjd
- markbeskaffenhet (annonsen)
Skyltning
- målnummer/Vänta här,
5-10 m före skjutpåle
- till mål nr
- kort på 3D-djur
markerad giltigt målområde
angivet 11p/10p
- numrering av mål
- skjutavstånd, kontrollmät
- tavelunderlag
- typ/storlek
- förankring
- vinkling och lutning
- placering av tavlor
- höjd
- sida
- snitsling för markering
- skjutstation
- markbeskaffenhet
- fri sikt
- markbeskaffenhet mål/tavla
- markbeskaffenhet
- risk för skadade pilar
- säkerhet vid uppförmål
- säkerhet vid nedförsmål

13 Papperskorgar
14 Toaletter
- vid samlingsplats
- ute på banorna
15 Reservmateriel
- målmaterial/3D-Djur
- tavlor
16 Giltiga tävlingslicenser
17 Avstängda skyttar
18 Skyttarnas utrustning
19 Skyttarnas klädsel
20 Pressinformation
21 Reklam
22 Domare
- kunskap
- signatur
23 Banfunktionärer
24 Servering
- samlingsplats
- ute på banorna
- Vatten ute på banorna
25 Högtalare

Publikmål, säkerhet
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CHECKLISTA UTRUSTNINGSKONTROLL
1

Minst 10% av samtliga deltagande skyttarna/patrullerna under pågående tävling

2

Kontroll av Compound utrustning
Vägning av Compound skyttars bågstyrka, SBF bågvikt
Pilar visuellt identiskt lika
Godkänd pilhylla. Max 6 cm från pivåpunkt
Godkänd tävlingsdräkt vid skytte.
Godkänt sikte/scoop
Kikare

3

Kontroll av barebow utrustning
Bågvikt under handtag genom SBF 12,2 cm ring
Pilar visuellt identiskt lika
Båghandtagets område inom siktfönstret, mot skytten, kan ej användas som sikte
Godkänd mittlindning, ej i ögonhöjd vid uppdrag
Godkänd pilhylla Max 2 cm från pivåpunkt
Godkänd tab
Godkänd tävlingsdräkt vid skytte.
Kikare

4

Kontroll av recurv utrustning
Pilar visuellt identiskt lika
Godkänd mittlindning, ej i ögonhöjd vid uppdrag
Godkänd pilhylla Max 2 cm från pivåpunkt
Godkänd tab
Godkänd tävlingsdräkt vid skytte.
Godkänt sikthus/siktpinne ej över 2cm
Kikare

5

Kontroll av långbåge utrustning
Pilar visuellt identiskt lika
Båghandtagets område inom siktfönstret, mot skytten, kan ej användas som sikte
Godkänd mittlindning, ej i ögonhöjd vid uppdrag
Bågens klack med skyddat material max 10 mm över pilen & max 3mm tjockt
Godkänd tab för mellan-,fingerspridare ok, eller underdrag, då direkt under pilnocken
Godkänd tävlingsdräkt vid skytte.
Kikare

6

Kontroll av instinktiv utrustning
Pilar visuellt identiskt lika
Bågen ej kortare än- 160cm för män och 150cm för junior eller damer
Båghandtagets område inom siktfönstret, mot skytten, kan ej användas som sikte
Godkänd mittlindning, ej i ögonhöjd vid uppdrag
Godkänd enkel pilhylla
eller bågens klack med skyddat material max 10 mm över pilen & max 3mm tjockt
Godkänd tab för mellan-,fingerspridare ok, eller underdrag, då direkt under pilnocken
Godkänd tävlingsdräkt vid skytte.
Kikare

7

Tidkontroll endast vid onödiga fördröjningar, egen patrull/patruller efter
Flygande besiktning, klädsel, otillåten användande av kikare
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