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Mellersta Norrland 

Motion 1 
Bågtyp enligt FITA:s regler. 

Vi önskar att SBF:s regel 27.1 skall följa FITAS regel 9.3 om att man skall kunna skjuta 
klassiskt med en långbåge och inte enbart med en recurvbåge. 

 

Motion 2 
Ny rond. 

Vi önskar att SBF inför en ny rond för långbågeskyttar på 25 meter på 60 cm tapet 

 

Motion 3 
Avståndspålar för motionärer vid skogsskytte 

I dag så får motionärer endast skjuta från avstånd som ingår i SBF:s 16 eller 13-ronder (25.1.4 
o 26.1.1.5), vi vill att motionärer skall få skjuta från valfri påle vid samtliga mål. 

 

Motion 4 Lennart Carlsson 
Höjd Licensavgift 

För att få upp statusen på Bågskyttesporten samt att göra ett seriöst försök att få OS-platser i 
framtiden så anser jag att vi måste höja licensavgiften för seniorer till 1000 kr / år, för dessa 
pengar så skall vi anställa en elittränare på heltid som kan åka runt i landet och inte bara träna 
elitskyttar utan även utbilda distriktstränare och klubbtränare och på så sätt så får vi inte bara 
elitskyttar utan även bredden och när vi får bredden så blir vi betydligt fler och kan då sänka 
licensavgiften igen. Vi kan även med detta visa våra tilltänkta sponsorer att vi är en sport som 
vill bli bäst och att vi även är med och satsar själva. 

Tyvärr så kommer vi nog att tappa ett antal medlemmar men jag är övertygad om att vi får 
betydligt fler nya medlemmar då vi har en stark framtidsvision. 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker 
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Motion 5 Östersund BK ,Frösö CK och Klövsjö IF 
Inför ABC - skytte 

Härmed vill vi i (Jämtland), Östersund BK, Frösö CK och Klövsjö IF lämna en motion om att 
införa ABC – skytte till Sverige enligt samma modul som Norge använder. 

(Som exempel, i hc 21 inomhus, skjuter man över 560 poäng så är man A skytt, B-skytt är 
man om man skjuter mellan 520-560 p. Under 520 p C-skytt) 

På detta viss kan vi få fler nya skyttar att komma ut och tävla mot jämbördiga istället för mot 
Sverigeeliten direkt på tävlingar. 

Som exempel som nybörjare skjuter man ett visst resultat på typ korren eller vinterserien eller 
träning så ser man vilken grupp man ska skjuta i. Förbundet får bestämma gruppernas 
poänggränser utifrån resultat på genomförda tävlingar. 

Kommer att skicka med ett Dokument med Norges ABC modul i detta. 

Motionens mening är att samtidigt ta bort 50-60 klasserna. 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker 
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Norra Svealand 

Motion 1 Säters IF/BK 
De tre bästa i varje klass i ungdom och junior bör kunna få SM 
medaljen 

Bakgrund: Vill vi ha fler ungdomar som håller på med vår sport ?! Då bör vi inte skrämma 
bort de som vill vara med. Är man bara 1, 2 eller 3 i en klass får inte alla medalj. Är det ingen 
mer med är det inte den som är med som ska straffas. Vad händer när en tjej säger att – Det är 
ingen ide att åka så långt för ett SM. Förra gången var jag själv så jag får i alla fall ingen 
medalj. Medan en annan tjej som inte varit med tycker det ska bli roligt att vara med. Men 
märker att – Jag fick ingen medalj vi var för få. Är det något som främjar sporten. Det måste 
ha varit bättre om båda varit med och tyckt det varit roligt. Kommit hem till sina klubbar och 
motiverat andra att vara med nästa gång. Istället för att tala om att man inte fick räknas. De 
som fortfarande har motivation anmäler sig nästa gång i pojkklassen med samma resultat. 
Tjejen som anmäler sig i tjej klassen får inte medaljen fast det var fler tjejer med i tävlingen 
men i pojkklassen. För de hade redan koll på att det inte finns så många tjejer. Det här 
scenariot känns inte bra tycker jag. Men det är inte på hittat. I mitt exempel tog jag tjejer som 
ex. för att jag vet att scenariot inte är på hittat men det skulle säkert kunna vara killar också. 
Diskussionen har varit uppe och jag har fått höra att man inte ska kunna få en SM medalj utan 
att slå någon eller bara skjuta några få poäng. Utan att slå någon det köper jag till viss del. 
Men för få poäng? Som snacket går nu säger de kan inte du ställa upp så att det blir en till då 
kan jag få medalj. Är det därför fler ska ställa upp? Det finns en till aspekt som jag tar från 3D 
SM 2010. En tjej anmäler sig i pojkklassen och blir 3:a. Hon är bästa tjej och får bara ett 
brons trots att hennes klass finns och hon borde fått guld. En annan tjej får guld fast hon 
skjutit sämre. Killen som är 3:e bästa kille får ingen medalj för den har en tjej tagit. Vi har där 
3 deltagare som tycker det har blivit fel och 2 killar som är nöjda med tävlingen de som blev 
1:a och 2:a. Tjejen som fick guld borde vara nöjd. Glad var hon men hon tyckte det var 
konstigt när hon visste att hon blivit slagen av en tjej i samma klass. Är det här att främja om 
våra ungdomar i sporten? 

Mitt förslag: Låt alla som är med ha chans att ta medalj. Är man färre än 4 kan man sätta upp 
en rimlig gräns för att få medalj. Ex är man DC16 och skjuter mer än x poäng får man sin 
medalj fast man är sist. Då har man slagit någon/något. Slår man någon men inte når gränsen 
ska man självklart få medalj. Gränsen gäller bara om man är sist. Men kan man få medalj 
lägre kan man ifrågasätta nivån på gränsen. Det gäller bara att tänka igenom vad är en rimlig 
3:je plats i varje ålder och stil. Då har alla chansen att ta medalj och känna att de räknas. Ett 
sätt att hitta gränsen är väll att titta tillbaka några år och se var 3:e platsen legat. Och lägga sig 
strax under den. Man måste inte välja mellan att komma 7:a i fel klass men ändå vara bäst i 
sin klass utan medalj eller 1:a i sin klass och ändå bli utan medalj. Banorna är olika men 
totalpoängen är alltid lika. Gränsen bör ligga så att det krävs att man tränar båge för att uppnå 
gränsen. Men den ska inte vara onormalt svär att nå. Så att banprofilen hindrar att en normal 
bra bågskytt klarar nivån. 

Ytterligare en motivering: Om en utomstående person tittar i en resultatlista ser den 
placeringarna. Det är bara en invigd bågskytt som vet att alla inte fått tillräkna sig medaljen.  

Detta tycker jag ska gälla de som är yngre är seniorklass. Det är ju dem vi vill få att fortsätta 
upp i klasserna. 
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Distriktets yttrande: 

Tillstyrker men med tillägget: 
De 3 bästa oavsett klass ska få RF eller SBF mästerskaps- respektive 
distriktsmästerskapstecken fast man bara är 2 eller 3 i en klass på ett SM eller vid ett 
distriktsmästerskap. Gäller även egna tillverkade DM medaljer. 

Påverkar 22.2.3.5 och 22.2.6.7 

 

Motion 2 
Inför enklare ronder för Funktionshindrade 

Inför enklare ronder för Funktionshindrade genom att dela in dem i 4 deltagande klasser 

Motivering: 
Nu kan de bara skjuta i åldersklasserna utan hänsyn till hur länge en funktionshindrad eller 
vilket typ av funktionshinder skytten har, alla andra är hänvisade till motionsklassen. De med 
psykiska funktionshinder finns inte ens med som det är nu. 

Det kan inte vara rätt att det blev sämre för en funktionshindrad bågskytt när de gick från 
handikappförbundet till SBF. Dags att göra något åt detta. 

Förslag på klassindelning: 
Ha A klarar av att skjuta Para-Archerys klassindelning och ronder. Ha A kan skjuta i 21 /16 
elit klasser. 
Ha B klarar av att skjuta 60 klassernas ronder 
Ha C klarar av att skjuta 13 klassernas ronder 
Ha D klarar av att skjuta 10 klassernas ronder 

Med ronder avses främst våra tavelronder inne och ute. 
Tavelskyttemärken skall även kunna tas av funktionshindrade som inte är elit skyttar. 

Vilken klass en funktionshindrad hör till sköts av de funktionshindrade själva, sunda förnuftet 
och inget daltande dem emellan brukar råda ☺. 

Påverkar 23.2.2 lägg till en punkt 23.2.3 och 24.2.2 lägg till en punkt 24.2.4 
Påverkar kapitel 31 
Se även motion 3 från NSBF 
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Motion 3 
Inför en enklare rond i Fältskytte 

Inför en enklare rond i Fältskytte där alla kan delta även de som har någon form av 
funktionshinder. 

Solfjäderformad eller rak 6 eller 12 måls bana på ett plant fält eller tavelbana med skjuttorn i 
mitten och skjut ljus samt 1-2 fasta skjutlinjer. 
I övrigt enligt 25.2 vad gäller avstånd, märkt eller omärkt 
Med 12/24 buttar och AB-CD Borde det fungera att ha alla klasser. 
Fältskyttemärken ska även kunna tas av funktionshindrade skyttar. 

Påverkar 25.2, lägg till en 25.2.1 punkt och påverkar även kapitel 31 
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Skåne 

Motion 1 
Angående klassindelning på tävlingar 

Att det skall bli godkänt att man kan arrangera tävlingar enligt den klassindelning som 
Skurups Bågskytteklubb hade på sin tävling Marskatten 2007-2011. 
Klassindelningen gäller för klasserna 16-60 
Då sköt alla skyttar  tillsammans oavsett ålder och kön. Det enda som var avgörande för 
vilken klass man sköt i är hur mycket poäng man skjutit under senaste året.  
Dvs. klassindelningen sker efter de resultat man gjort under tidigare tävlingar. Har man 
passerat en viss resultatgräns minst 2 gånger under det senaste året så tillhör man den högre 
klassen. 
De olika klasserna bör vara  4 till antalet och klassindelningen baseras på föregående års 
bästalistor.  
Vi hade i olympiskt klass 1 över 560 p, klass 2 mellan 535-559, klass 3 mellan 501-534, klass 
4 under 500. I compound klass 1 575, klass 2 mellan 560-574, klass 3 mellan 536-559, klass 4 
under 535. I klassiskt klass 1 över 520 p, klass 2 mellan 501-519, klass 3 mellan 451-500 och 
klass 4 under 450 p. 
Dessa poängtal baseras på 2006-07 års bästalistor och kan kanske justeras om standarden i 
Sverige höjs eller sänks. 
Detta berör artikel 21.5 i SBF:s tävlingsbestämmelser. 

Motivering: 
Med erfarenhet av vår tävling där vi hade fyra nivåer som sattes med hjälp av SBF:s bästalista 
där vi delade in skyttarna i ungefär 4 lika stora klasser. Detta var mycket populärt. Skyttar 
som oftast ligger utanför ”prispallen” fick vara med bland pristagarna.  
Att skjuta mot skyttar som är lika bra som en själv sporrar nog mer än att man får skjuta mot 
skyttar som är lika gamla men som skjuter betydligt mer poäng. Vi tror att detta är en bra 
tävlingsform att variera med. 
Vår förhoppning är att klubbarna själv skall få avgöra om dom vill arrangera enl. detta system 
eller efter nuvarande ålders- och köns klassindelning.  
Vi tror också att variationer på tävlingarna lockar fler skyttar till att deltaga.  
Detta var tänkt att gälla vid inomhustävlingar men givetvis går det att anpassa till 
taveltävlingar utomhus också. Man kan då skjuta den rond som gäller för sin ålderklass men 
ändå tävla mot skyttar som tillhör andra ålderklasser men som skjuter ungefär lika många 
poäng. (Detta system fungerar i vårt grannland) 

Motionen är tidigare behandlad hos SBF 2009 med följande beslut: 
”Avstyrker. Men vi uppmanar arrangörer att söka dispens för att kunna utvärdera under 
2010.” 
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Motion 2 
Skärpt krav på intyg 

SBF:s tävlingsbestämmelser Artikel 22.1.10. 
”Skytt som på grund av sjukdom eller annan orsak utanför skyttens kontroll tvingas lämna 
återbud till tävlingsstart skall mot uppvisande av intyg återfå anmälningsavgiften.” 

Vi föreslår att texten ändras till följande: 
”Skytt som på grund av sjukdom tvingas lämna återbud till tävlingsstart skall mot uppvisande 
av läkarintyg återfå anmälningsavgiften.” 

Motivering: 
Det går inte att ha så bristfälliga bestämmelser. 
Det måste klart framgå vad som gäller i detta fall. 

”annan orsak utanför skyttens kontroll” 
Vad som är utanför skyttens kontroll måste specificeras om det ska finnas kvar i 
bestämmelserna. 
Ryms t.ex. följande i denna skrivning: Fick inte ledigt från jobbet, väckarklockan ringde inte, 
bilen gick sönder, det regnar idag, ”tanten”/”gubben” beslutade sig för att ta bilen så jag fick 
stanna hemma, 
jag trodde inte jag skulle vara så trött i dag. 

Det måste specificeras vem som kan utfärda nämnda ”intyg”, om det ska finnas kvar i 
bestämmelserna  
Kan skytten själv utfärda intyg? – Då kan man hitta på vad som helst som är utanför skyttens 
kontroll. 
Kan skyttens klubb utfärda intyg? – Klubben kan enbart gå på skyttens uttalande 
Kan skyttens maka/make utfärda intyg? - ?????? 
Vem ska utfärda intyget? 

 

Motion 3 
Slopa förseningsavgift för resultatlista 

Vi föreslår att artikel 22.1.9, Förseningsavgift resultatlista, slopas i SBF:s 
tävlingsbestämmelser. 

Motivering: 
Vi har ett gediget regelverk i dag men det vore bra om reglerna efterlevdes. 
Förseningsavgift resultatlista. Varför finns den om inte SBF nyttjar den? 
Resultatlistor till klubbar och distrikt skickas ofta inte ut 
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Motion 4 
Slopa krav på att ta ut efteranmälningsavgift 

SBF:s tävlingsbestämmelser Artikel 22.1.10. 
”Skytt som anmäler sig till tävling efter anmälningstidens utgång skall erlägga 
anmälningsavgift + 50% 

Vi föreslår att texten ändras till följande: 
”Arrangör av tävling har rätt att ta ut en efteranmälningsavgift på 50%”. 

Motivering: 
Efteranmälningsavgift 50%. Tas inte ut av många tävlingsarrangörer i dag. 
För att kunna avstå från att ta ut avgiften krävs dispens från SBF.  
För att tävlingsarrangörer skall kunna följa tävlingsbestämmelserna angående 
efteranmälningsavgiften så är det bättre att ”ha rätt till” än att det är ett krav. 
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Södra Norrland 

Motion 1 
Behandla motioner rörande ändring av stadgar och eller 
tävlingsregler varje år. 

Återinför möjligheten att behandla motioner enligt § 23 rörande ändring av stadgar eller 
tävlingsregler till varje år. 
Detta berör stadgarna: § 17 
Motivering: 
I dagens samhällsklimat går allt snabbare och med regeländringen blir SBF mera dynamisk. 
Det är mera demokratiskt att vid varje årsstämma behandla motioner från föreningar och 
distrikt. Beslutade regeländringar bör få en garanterad provtid på 2 år, om det inte hindrar nya 
beslut. 

 

Motion 2 
Inför kadett och juniorklasser enligt FITA 

Motivering: 
Utvecklingspsykologiskt är det viktigare med rätt åldersklasser för juniorer än seniorer, 
spannet från 16 till 21 år är dessutom lång tid för en ungdom att överblicka, inför därför 
klasserna kadett (till 17 år) och junior (till 20 år) enligt FITA för att tydliggöra både målbild 
och progression samt för att försöka eliminera eventuell mental stagnation. 

 

Motion 3 
Återinför 40-klassen och ta bort 50 klassen 

Förutsatt att stämman vill behålla befintlig åldersklassindelning. 

Detta berör artikel: 21.5.1 och stärker bredd och rekrytering till bågskyttet. 

Motivering: 
40 klassen samlar på detta vis upp 50 klassen och antalet klasser blir oförändrat. Det blir 
närmast samma antal årskull i 21, 40 och 60 klass. Många föräldrar som sköt i 40 klass har 
tappat sugen då de inte har elitambitioner. Tyvärr tar de med sig 10-13 och 16 klassare. Enligt 
SBF’s egen tävlingsstatistik försvann 200-300 seniorskyttar och flera än 100 ungdomar när 40 
klassen togs bort. 

Man skall skapa förutsättningar för alla, inte begränsa förutsättningarna. Vi känner att det har 
blivit svårare att motivera föräldrar att börja tävla, då de blir tvungna att tävla mot den 
svenska eliten. På så sätt tappar vi både föräldrar och ungdomar på tävlingar. 

Bredden och föreningarna behöver flera föräldrar och pensionärer för att jobba fram eliten. 
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Motion 4 Gävle BK 
Inför en VETERANKLASS för långbågeskyttar i HLB och DLB. 

Åldersgräns kan diskuteras men de andra skjutstilarna har ju en 60-klass. 

Motivering: 
Många äldre skyttar slutar tävla av brist på motivation, men även p. g. a. sämre fysiska 
förutsättningar, som t.ex. försämrad syn och nedsatt fysisk kondition. När de slutar tävla, 
slutar de också träna och blir i bästa fall passiva medlemmar. En del lämnar sin förening och 
med dessa äldre skyttar förlorar föreningen mycket kompetens och erfarenheter, som kunde 
tas tillvara bl. a. i ungdomsverksamheten. 

Distriktets yttrande: 

Tillstyrker motionen och vill lägga till att motion 2 om 40 klass också borde tillämpas i 
Långbåge, så kan vi alla enkelt förklara att i Bågskytte har vi 10-13 och 16 klass. Elitklass 
som heter 21 och vi har 40 klass som är lite B (förälder) och 60 som är veteranklass. 

 

Motion 5 
Återinför ”Bågskyttets dag” tillägnat DM. 

Enligt SBF stadgar §37 punkt 6 SDF:s åliggande skall SDF verka för att DM i skogs- och 
tavelskytte genomförs. 

Motivering: 
Det fattas helger och då bör en helg reserveras i tävlingskalendern. En helg i maj/juni eller 
augusti/september som blockerar andra tävlingar i Sverige. 
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Västergötland 

Motion 1 
Ändring av namn på klass 

För att skapa större intresse för bland allmänhet och media samt bidra till en tydligare 
terminologi och statushöjning för bågskytteidrotten föreslår vi att:  

nuvarande 21-klass byter namn till Elitklass. 

 



Inkomna Motioner till SBF:s stämma 2011  Dokumentversion 2011-12-04 

  Sid 13 av 22 

Västra Svealand 

Motion 1 
Återinför åldersklass 40 

Återinföra åldersklass 40 i SBF:s regelverk. 

Motivering: Man skall skapa förutsättningar för alla, inte begränsa förutsättningarna. Vi 
känner att det har blivit svårare att motivera föräldrar att börja tävla då de blir tvungna att 
tävla mot den svenska eliten. På så sätt tappar vi både föräldrar och ungdomar på tävlingar. I 
förlängningen tappar vi även många potentiella ledare. 

Vi tror inte på att det blir för långa prisutdelningar, det vi tror på är att man skapar 
förutsättningar för att det skall gå snabbare mellan sista pilen och prisutdelningen. 

Distriktets yttrande: 

Tillstyrker. 
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Östra Svealand 

Motion 1 
Revisorer i SDF 

Tillägg till § 36 enl kursivering: 

§ 36 Förutom de av SDF:möte valda revisorerna skall SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning 
och räkenskaper granskas av en av DF-mötet vald revisor där sådan är utsedd. 

Motivering: Alla DF utser inte längre någon revisor vilket medför att SDF:et bryter mot 
stadgarna med nuvarande lydelse. 

 

Motion 2 
Ändra tavelstorlek för LB13 

Tillägg till 23.2.2.4 

SBF 12m omfattar för skjutstilen långbåge 60 pilar mot 60 cm 10-ringad tavla 

Motivering: Det är inte rimligt att klassen LB13 ska skjuta mot mindre tavla än de äldre 
långbågeklasserna. 
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Motion 3 Nykvarns BK 
Återinför 40-klassen 

Vi önskar föreslå att 40-klassen återinförs i vårt regelverk, alla grenar och skjutstilar förutom 
långbåge. Mästerskap, och i rekordärenden, använd som en ren 40-klass och på 
nationella/distriktstävlingar som en klass för +40 samt ”nya” skyttar med en licenstid på 
mindre än två år. På 1440-ronden ska +40, H och F, avståndsmässigt skjuta ”damronden”, och 
också i övrigt på samma förutsättningar som nuvarande 50-klass. 

Vi föreslår samtidigt att deltagarbegränsningen återinförs till minst fyra(4) skyttar för 
tävling, skall gälla vid alla tävlingar och klasser, 21 år och äldre, om inte avståndsavvikelse 
blir följden(tavelskyttet i nuläget). 

Motivering 

World Archery(FITA) arrangerade 2009 World Master Games för +30 år och vi bör då inte gå 
åt andra hållet. Antalet motionärsskyttar är störst i +40 år och dessa bör få göra upp om vem 
som är bäst på mästerskap även nationellt. European Master Games 2011 har också 40-klass. 
På vanliga tävlingar bör det i +40 vara tillåtet för nya skyttar, oavsett ålder att delta. Då slår vi 
två flugor på samma smäll, de nya skyttarna får en mjukare introduktion än fallet är idag.  

Det finns anledning att misstänka att de borttagna 40-klassen ger ett mindre antal juniorstarter 
då deras föräldrar och klubbkompisar tävlar ngt mindre.  

Ett alternativ till ovan lösning är en ren Elitklass, men då återstår frågan om vad gör vi med 
de som inte är Elit? Vilket går att lösa på vanliga tävlingar med en motionsklass, men ett 
mästerskap kan inte kora vinnare i icke Elitklasser? (50 och 60 är Elit för dessa 
ålderskategorier) 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: För komplicerad, utredning pågår om klassindelning. 
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Motion 4 Nykvarns BK 
Ändra skjutavstånd 

Vi önskar föreslå att vi ska ”flytta fram” skyttarna i junior- och äldreklasserna. 21-klasserna 
berörs inte. 

Svensk jakt, C och F 16(som idag) och (40)50-60 skjuter blå påle, K 16(som idag) och 
(40)50-60 skjuter svart påle 

Fält, C och F 16 och (40)50-60 skjuter blå påle, K 16 och (40)50-60 skjuter svart påle 

3D, C 16 och (40)50-60 (nytt) och F (40)50-60 skjuter blå påle(som idag), LB 16, K 16 och 
(40)50-60 skjuter svart påle(nytt). 

Tavla, (HC/HF 40 (70-30m)), HC/HF 50/(DC40) (60-30 m), HC/HF 60, HK/DK (40)50-60 
(50-20 m), DC/DF 50-60 (50-20m), analogt nya avstånd också på 720-rond, ex 70 m blir 60 
m. 

Inomhus, C/F/K (40)50-60, 60 cm tapet istället för 40 cm på 18 m 

Motivering 

Då det finns olika åldersklasser så bör man också kunna göra skillnad på avstånden, jfr tavla, 
eller exempelvis orientering. Skyttar(läs juniorer eller äldre skyttar) som önskar kvala till 
internationella mästerskap skjuter förslagsvis i seniorklassen(21). Poängen kommer att öka i 
alla klasser = roligare att tävla. 
De som tycker detta blir för enkelt kan också de välja att skjuta i 21-klass….. 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: Blir krångligt och svårt praktiskt, samt stor risk för skador på pilar (2 skyttar på 
samma tavla på 18m) 
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Motion 5 Nykvarns BK 
Ge Elitserien SM-status 

Gör Elitserien till en Elitserie med SM-status genom följande regeländringar: 
Samtliga distrikt skall arrangera minst 1 deltävlingar, max 2 deltävlingar, totala antalet 
tävlingar max 24 stycken. Sex bästa räknas. Skulle i förlängningen kunna byggas ut med en 
final, jfr World Cup eller National Series i Storbritannien. 

Motivering 

Med en nationell spridning av tävlingarna så ger det legitimitet för ett SM-tecken. 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: På ett SM ska alla skjutstilar kunna delta, dessutom finns SM i tavla redan. 

 

Motion 6 Nykvarns BK 
Avståndstävlingar 

Avståndstävlingar 

Öppna för möjligheten att slå svenska rekord på delavstånd ingående i en 1440, 720 eller 900-
rond utan att en hel tävling skall krävas. Gärna i egen rekordtabell för att inte störa dagens 
synsätt. 

Motivering 

Ger möjlighet för flera ”snabba” tävlingar med högre status. 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: Nya ronder skulle behöva införas. 
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Motion 7 Nykvarns BK 
Ta bort bronsmatcher 

Ta bort bronsmatcher 

Vi vill ta bort bronsmatcher från SM ute och SO i fält. Ge båda semifinalförlorarna brons. 

Motivering 

De fyller inget syfte, tar tid och är helt enkelt omodernt. Det är ingen större skillnad på att få 
en k-o i boxning och en mental smäll i bågskytte, i semifinalen, när skytten sedan ska upp i 
bronsmatch. World Archerys Generalsekreterare, Tom Dielen, applåderade vårt beslut 
gällande bronsmatchen inomhus. Det enda bronsmatchen ger är en förlorare som fick chansen 
att förlora två matcher i rad….. World Archerys kongress 2013 kommer, enligt samtal med 
Dielen, att föreslå ett borttagande av bronsmatchen i regelboken. 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: Man ska vinna en medalj. 

 

Motion 8 Nykvarns BK 
Öka tempot på 3D-tävlingar 

Öka tempot på 3D-tävlingar 

Vi vill att en-skyttssystemet tas bort. Behåll en minut som skjuttid men att alla som får plats 
vid skjutplatsen skjuter målet samtidigt.  

Motivering 

Dagens 3D-tävlingar tar alldeles för lång tid att genomföra. Snittet är en skjuten pil per 15 
minuter för den enskilde skytten. Det går inte att locka unga att utöva vår sport på de 
premisserna i längden. Dessutom föreligger en skaderisk, bland de yngre och de mindre 
kunniga utövarna, då skyttarna aldrig blir ”varma” då för få pilar skjuts. 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: Skjutplatsen måste ändras då ju inte flera kan stå mot skjutpålen samtidigt. Följer 
inte FITA. 
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Motion 9 Nykvarns BK 
Ta bort matchskyttet från vanliga utomhustävlingar 

Ta bort matchskyttet från vanliga utomhustävlingar. 

Motivering 

Dagens matchskytte fördröjer tävlingarna i onödan och ingen taveltävling utomhus genomförs 
på kort tid. Jämför inomhus där vi alla är nöjda med 60 pilar. Varför räcker inte 72 pilar då på 
vår kortaste utomhustävling? Knattar, juniorer och äldre är oftast undantagna och får vackert 
sitta och vänta på att ”wanna be” elit fortsätter skjuta. 
Vi har en lång rond, 1440, och då kan alla delta under samma tid. 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: Matchskjutning behöver tränas. 

 

Motion 10 Huddinge BK 
Återinföra 70-iaden ronden 

Bakgrund 
Vi får i klubbarna allt svårare att få våra barn/ungdomar att tävla. Bakgrunden är att många av 
de som börjar med bågskytte är i 13-14 års åldern. De har provar andra idrotter först och 
sedan hittat till vår sport. 3D-tävlingar är ofta intressant men taveltävlingar är betydligt 
svårare. Att  13 år gammal kunna skjuta tavel tävling med upp till 40 meter kan vara en 
omöjlighet. 

Ny rond som komplement 
Genom att återinföra 70-iaden ronden  så får vi en rond som alla kan delta i.  
10-klassen 20+20 meter 
13-klassen 30+20 meter 

Tavla 122 cm och 72 pilar  (3-pilsserier) innebär att det också blir höga poäng vilket kommer 
att medföra att fler tycker att det  är roligt. Kan också vara så att det ska vara 36 pilar dvs 6 
serier på varje avstånd för att få ännu fler att tävla. Den typen av tävling kan då genomföras 
som kvällstävling 

Distriktets yttrande: 

Tillstyrker: 
Motivering: Bra med korta avstånd för de yngsta. 
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Motion 11 Eskilstuna BS 
Rekordnoteringar 

På samtliga inom- och utomhusronder ska rekord noteras i samtliga klasser  skytten är 
berättigad att skjuta, oavsett i vilken av dessa klasser skytten tävlade när rekordet slogs. 

Motivering 
Enligt 32.4 ”Rekord uppnådda i annan klass” kan man i samma tävling sätta rekord i den 
klass man då tävlar och i den klass man tillhör. Den här begränsningen får oönskade följder. 
Om en 13-klassare i en inomhustävling skjuter i 21-klass så pass bra att rekordet i 16-klass 
överträffas hamnar man i ett läge där skytten straffas dubbelt. Skytten kan inte sätta rekord i 
den klass skytten tillhör (annat skjutavstånd) och kommer inte heller att få rekordet i 16-klass 
godkänt. Å andra sidan kan vi ta exemplet med skytten tillhörande 50-klass som skjuter bättre 
än rekordet i 21-klass när han/hon tävlar i 50-klassen. Här kommer vad vi kallar det Svenska 
Rekordet att vara sämre än  rekordet i 50-klass. Ni kan säkert hitta fler varianter själva. 
Anledningen till att regeln är skriven på det här viset är att man vill att Svenska Rekord ska 
kunna sättas enbart då man skjuter i 21-klass. Detta med hänvisning till tuffare konkurrens 
och nervpress. Mot det här argumentet kan man ställa att våra juniorer inte kan få rekord i 21-
klass godkända om resultatet görs på JSM eller internationellt mästerskap för juniorer. 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: Principiellt bör rekord endast slås i den klass man tävlar men på gga att alla ska 
kunna tävla har nuvarande regel kommit till. 

 

Motion 12 Eskilstuna BS 
Ta bort möjligheten för damer att tävla i herrklass 

Enligt regel 21.5.1 har ”Dam har rätt att tävla i åldersklass för herrar”  
Ta bort möjligheten för damer att anmäla sig till och tävla i herrklass. 

Motivering 
Gör reglerna könsneutrala. Man kan se det som att vi i nuläget har en damklass och en mixad 
klass. De enda rimliga alternativen är antingen en gemensam klass eller alternativet dam och 
herrklass. Alternativet med en gemensam klass går bort av flera anledningar, så gör en strikt 
delning i damer och herrar. Detta medför också att damer inte kan sätta rekord i herrklasser, 
vilket rimligen redan borde gälla. 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: Alla ska kunna tävla. 
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Motion 13 Eskilstuna BS 
Avstånd för långbåge 

Sänk avståndet för långbåge på tavla utomhus – fält – jakt  

Motivering: Idag skjuter klassen långbåge på 30 meter på 3D. I övriga discipliner utomhus är 
maxavståndet 40 meter. Då de tre ovanstående klasserna inte har några internationella 
mästerskap vore det inga problem att införa detta i Sverige. Flertalet långbågar skjuter idag 
med träpil på 3D. Att sedan skjuta ytterligare 10 meter längre gör att många långbågeskyttar 
väljer bort ovanstående discipliner. Kan man få ett och samma avstånd för 4 olika 
tävlingsformer tror jag med bestämdhet att flera skulle delta. Detta vore önskvärt då tavla – 
fält – jakt lockar ett mycket fåtal skyttar på vanliga tävlingar. Detta innebär att arrangörer 
väljer bort dessa tävlingar, vilket drabbar våra skyttar som behöver alla tävlingar de kan få 
inför mästerskap. 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: Alla skjutstilar har olika avstånd. 

 

Motion 14 BSK Uven 
Ta bort 60-klassen i Svensk Jakt, Fält och 3-D 

Vi föreslår att 60-klassen tas bort i vårt regelverk, i alla ”skogronder” och skjutstilar samt att 
en 50-klass införs i Långbåge. 

Motivering  
För att vi ska harmonisera mer med World Archery(FITA) åldersindelning. 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: Samma åldersindelning bör gälla alla typer av ronder. 
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Motion 15 BSK Uven 
Ändra max skjutavstånd för Långbåge i Svensk Jakt och Fält 

Vi föreslår att LB-21 (och LB-50) skjuter från blå påle i Jakt och Fält. 

Motivering  
I 3-D skjuter Långbåge från blå påle samma som Klassiskt. Så varför ska inte samma 
förhållande gälla i Jakt och Fält. Långbåge skjuter även från blå påle i FITAs SKOGSROND 
(FOREST ROUND). 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: För svårt. 

 

Motion 16 BSK Uven 
Inför en ny klass. Instinktivbåge alternativt Traditionell Recurve. 

Vi föreslår att en ny klass införs i svensk bågskytte. Instinktivbåge/Traditionell Recurve med 
regler enligt World Archery (FITA) 11.10.3.2 

Motivering  
För att vi ska harmonisera med World Archery(FITA). 

Distriktets yttrande: 

Avstyrker: 
Motivering: Undvika att införa fler klasser. 
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