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 SBF 

 Proposition 1 
Ändring av skjut- och åldersklasser samt avstånd 

På grundval av propp 12 – utredningens förslag (bifogas) så har styrelsen valt att lägga fram 
detta förslag på ändringar. Styrelsens förslag är inte identiskt med utredningens förslag. 

 Klasser: 

Styrelsen föreslår en grundprincip om att alla klasser skall vara könsindelade i Herr och Dam. 
Samt att alla skjutstilar skall finnas i samtliga klasser och i samtliga tävlingstyper. 

Styrelsen följer utredningens förslag om att dela 21-klassen i två men föreslår benämningarna 
21E Elit och 21A Allmän. 

Styrelsen föreslår precis som utredningen att det införs en Instinctive-klass(I) på prov. Men 
styrelsens förslag är att den införs enligt följande: 
Att den under provperioden endast skall tillämpas på 3D-tävlingar (utredningen föreslår 
endast 3D-mästerskap). Klassens utrustningsregler skall följa WA:s regler för Instinctive.  
Införandet innebär även en påverkan på långbåge. I dag är aluminiumpilar tillåtna i LB i 
Sverige. Med införandet av Instinctive så faller långbågar med aluminiumpilar in under det 
reglementet och kommer därmed inte längre att vara tillåtna i LB. Även detta gäller under 
provperioden endast i 3D. På övriga ronder kommer aluminiumpil att vara tillåten i LB på 
samma sätt som tidigare. 

Föreslagna förändringar angående klasser ser ut så här: 

 Idag Utredning Styrelsen 

10-klass DR, HR, DB, HB, 
DC, HC 

Oförändrat Lägg till DLB, HLB. 
DI, HI Införs i 3D på 
prov. 

13-klass DR, HR, DB, HB, 
DC, HC, LB 

Oförändrat Dela upp LB i DLB, 
HLB. 
DI, HI Införs i 3D på 
prov. 

16-klass DR, HR, DB, HB, 
DC, HC, LB 

Oförändrat Dela upp LB i DLB, 
HLB. 
DI, HI Införs i 3D på 
prov. 

21-klass DR, HR, DB, HB, 
DC, HC, DLB, HLB 

Delas upp i 21A och 
21B.  

Delas upp i 21E Elit 
och 21A Allmän. 
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21B deltar inte på 
mästerskap. 
I 21 Införs på 3D 
mästerskap på prov. 

21A deltar inte på 
mästerskap. 
DI, HI införs i 3D på 
prov. 

50-klass DR, HR, DB, HB, 
DC, HC 

Oförändrat men 
minst 4 deltagare på 
icke mästerskap 

Minst 4 deltagare på 
icke mästerskap  
DLB, HLB införs 
DI, HI införs i 3D på 
prov. 

60-klass DR, HR, DB, HB, 
DC, HC 

Oförändrat men 
minst 4 deltagare på 
icke mästerskap 

Minst 4 deltagare på 
icke mästerskap  
DLB, HLB införs 
DI, HI Införs i 3D på 
prov. 

Motion Motion Skall i skogen välja 
vilken påle som 
han/hon kommer att 
skjuta från 

Oförändrat 
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 Avstånd: 

 Tavla: 

10, 13 och 16 klasserna föreslås ha oförändrade avstånd.  
21E föreslås följa WA:s avstånd där sådana finns, i övrigt samma som dagens 21-klass. 
21A, 50 och 60 klasserna skjuter samma avstånd som 60-klassen gör idag eller ett avstånd 
kortare om 60-klass sköt samma som 21-klass.(undantaget B och LB i 1440) 

 

 21A, 50 och 60: 

FITA/SBF-1440: R och C: 60m 122cm, 50m 122cm, 40m 80cm, 30m 80cm 

FITA70/SBF70: R och C: 50m 122cm, B 40m 122cm, LB 30m 122cm, 

FITA 50: C 40m 80cm 6-ringad. 

3D: R, B, LB och I svart påle, C blå påle 

Fält/Jakt: R och C blå påle, B svart påle och LB vit påle 

 



Beslut på SBF stämma 2013 Dokumentversion 2013-04-21 

  Sid 5 av 9 

Styrelsen yrkar därför på: 

Att1 På nationella tävlingar, och mästerskap, på samtliga tävlingsronder skall 
klasserna vara könsuppdelade H resp D. 

Att2 På nationella tävlingar, och mästerskap, på samtliga tävlingsronder skall 
klasserna vara skjutstilsuppdelade i B, R, C och LB. 

Att3  På nationella tävlingar, exkl mästerskap, på samtliga tävlingsronder ska 
klasserna vara åldersuppdelade i 10, 13, 16, 21E(Elit), 21A(Allmän), 50 och 60 
samt en motionsklass som inte är en tävlingsklass. 

Att4  På mästerskap, på samtliga tävlingsronder ska klasserna vara åldersuppdelade i 
13, 16, 21E(Elit), 50 och 60. 

Att5 Instinctive-klass(I) införs på prov på 3D med samma ålders- och 
könsuppdelning som övriga skjutstilar 

Att6 I-klass, utrustning enligt internationella regler 

Att7 I-klass, skjuter samma avstånd som barebow i 3D 

Att8 LB 21 E: utrustning enligt internationella regler  

Att9 LB exkl. 3D: utrustning enligt svenska regler 

Att10 LB 3D: utrustning enligt internationella regler 

Att11 Avstånden för 21A, 50 och 60-klassen på respektive rond enligt följande: 

1440 ronden; R och C 60 m (122cm)-50 m (122cm)-40 m (80 cm)-30 m(80 cm) 

900 ronden; Samma som idag. 

70m ronden; R och C 50 m 122 cm, B 40m 122 cm, LB 30 m 122 cm 

50m ronden: C 40 m 80 cm 6-ringad 

3D; R, B, LB och I svart påle, C blå påle 

Fält; R och C blå påle, B svart påle och LB vit påle 

Jakt; R och C blå påle, B svart påle och LB vit påle 

Lämnas över till regelkommittén för behandling 

Att12 Rekord noteras ej i 21A 

Att13 Minimiantal startande för tävlingsklass höjs från två till fyra där så är möjligt 
pga. avstånden. Om färre än fyra så flyttas deltagarna mot 21A om samma 
avstånd och tavelstorlek. Dam flyttas inte till herrklass. 21E flyttas ej. Om flytt 
ej kan ske eller om det efter flytt fortfarande är färre än fyra så sker ändå tävling 
i klassen. Gäller endast seniorklasserna. 
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Att14 Beslut enligt denna proposition utvärderas vid stämman 2015 

Att15  Beslut om införande av instinctive-klassen gäller omedelbart. Övriga ändringar från 
2014-04-01. 

 

 Proposition 2 
Kansliet beställer alla SM-tecken 

För att underlätta både för kansli och arrangörer av SM yrkar styrelsen 

Att Kansliet ansvarar för beställning av RF/SM-medaljer för samtliga SM. Arrangör 
debiteras kostnaden för utdelade medaljer. 

Påverkar (22.2.4) 
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 Proposition 3 
PAA-ronden är en rekreationsrond 

PAA-ronden har sedan över 30 år varit borttagen ur FITA:s (WA) regelverk och har idag inte 
en nationell spridning varför den borde byta status till rekreationsrond. Föreningar kan i 
fortsättningen använda ronden som vilken annan rekreationsrond som helst utan möjlighet till 
svenska rekord.  

Styrelsen yrkar därför: 

Att  PAA-ronden och 600 ronden byter status till rekreationsrond och därmed kan inte 
svenska rekord noteras. 

Påverkar: 23.2.2.8 

 

 Proposition 4 
Distriktsrekord 

Ansvaret för uppmärksammandet av distriktsrekord är otydligt. Styrelsen föreslår 
motsvarande ansvarsfördelning som för svenska rekord. 

Styrelsen yrkar därför: 

Att  Skytten ansvarar för att den egna föreningen blir uppmärksammad på att rekord / 
tangering har gjorts så att föreningen kan rekordanmäla till distriktet i laga tid.  

Påverkar: 32.6 

 

 Proposition 5 
Könsbundna rekord skall återspegla skyttens kön 

Styrelsen vill att könsbundna rekord skall återspegla skyttens kön. Herrekord innehas av 
herrar och damrekord innehas av damer. 

Styrelsen yrkar därför: 

Att  Damer enbart kan slå individuella rekord i damklass, även om denne tävlat i herrklass. 

Påverkar: 32.4 
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 Proposition 6 
Motionslicens 

Styrelsen vill öppna upp för fler motionskyttar att prova på tävling. Styrelsen yrkar därför  

Att  Det införs en engångslicens som gäller för en tävlingsstart i motionsklass till en kostnad 
av 1/3 av en B-licens. Engångslicensen kan lösas flera gånger. 

Att  engångslicens kunskapskrav är identiska med A och B för respektive ålder och 
bekräftas med ett intyg för engångslicens från skyttens hemmaklubb. 

Att engångslicensen betalas till arrangerande förening. Avgiften tillfaller arrangören. 

Påverkar: 21.7 

 

 Proposition 7 
Resultat och Media 

För att förbundet ska ges bättre möjlighet att synas och bibehåll och /eller utveckla intresset 
för vår sport behöver resultathanteringen förbättras. Styrelsen yrkar därför 

Att arrangören skall i görligaste mån meddela alla Elitresultat (tre bästa i respektive 
elitklass) till TT senast sex (6) timmar efter tävlingen avslutats. 

Att alla preliminära resultatlistor hanteras antingen genom IANSEO eller publiceras på 
föreningens IdrottOnline-hemsida (eller motsvarande länkad från tävlingskalendern på 
www.bagskytte.se)  senast sex(6) timmar efter tävlingens avslut, om möjligt. 

Påverkar: 21.7.2 

 

 Proposition 8 
En bättre 10-klass 

RF:s ”Idrotten Vill” anger att tävlandet för barn under 12år ska ske i lekfulla former och där 
resultaten ska ges mindre vikt. Vår sport är svår att rensa från resultat men efter diskussioner 
med RF så anses vi uppfylla kraven med nedanstående justeringar. 

Utöver detta så uppmanas föreningarna att följa och uppmuntra den enskilde skyttens 
personliga utveckling utan jämförelse med andra skyttar. 

Styrelsen yrkar därför: 

Att 10-klass ges lika pris oavsett placering i sin tävlingsklass 

Att  samtliga tävlande i 10-klass, i samma tävlingsklass, tas fram till prisbordet för samma 
applåd, alltså inte en i taget i rangordning. 

Påverkar: ? 
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 Proposition 9 
3D och internationella regler 

WA har infört nya regler i 3D, två pilar per mål (fortfarande på en minut), båda 
poänggivande, i kvalet på EM/VM. Denna ändring skulle normalt införas i Sverige också på 
3D-tävlingar. Tvåpilsserier kommer att innebära dubbelt slitage på målen och dubbelt så 
trångt i centrum. 

Ett fördubblat slitage slår hårt på kostnaden för arrangören så därför yrkar styrelsen  

Att Arrangören själv får välja att frångå WA:s tvåpilsserier till förmån för enpilsserier. 

Att  Arrangörens val skall framgå av tävlingsinbjudan. 

 

Påverkar: 26…….. 
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