4.1.1 Åldersklasser och individuella klasser:
Bågskytt tillhör nedanstående åldersklass från och med det kalenderår denne fyller nedan
angivna år:
Knatte yngre än 13 år: RKD/H; BKD/H; CKD/H; LKD/H; IKD/H
Cadett 13 år: RCD/H; BCD/H; CCD/H; LCD/H; ICD/H
Junior 16 år: RJD/H; BJD/H; CJD/H; LJD/H; IJD/H
Senior 21 år RSD/H; BSD/H; CSD/H; LSD/H; ISD/H
Master 50 år: RMD/H; BMD/H; CMD/H; LMD/H; IMD/H
Veteran 60 år: RVD/H; BVD/H; CVD/H; LVD/H; IVD/H
Elit RD/H; BD/H; CD/H; LD/H; ID/H
OBSERVERA: Senior (21) -klasserna arrangeras EJ vid mästerskapstävlingar.
Elitklassen och Senior (21) -klassen är öppna för skyttar i åldersklass 13 och äldre.

Indelningen i åldersklasser har ändrats flera gånger de senaste 20 åren.
Den nedre åldersgränsen för seniorklassen har flyttats från 18 år via 19 till 21 år.
40-klassen har slopats i och med att den nya seniorklassen (21) tillkom och den gamla
seniorklassen ersattes av Elitklassen, som spänner över alla åldrar från 13 år och uppåt.
Nya skjutstilar har tillkommit, och beteckningarna har ändrats, samtliga skjutstilar har fått
sina namn enligt WA-reglerna.
Den gamla Fristilsklassen (F) har döpts om till Recurve (R).
Den gamla Klassiskt (K) heter numera Barebow (B)
Långbåge (LB) heter Longbow (L) som skjutstil, men bågen som sådan är en långbåge i
reglerna.
Instinktivbågen (I) heter Instinctive (I) som skjutstil. Skjutstilen Instinctive har dock slopats
och ersatts av Traditional (T), som skjuts med en båge som liknar I-bågen men med färre
restriktioner.
Compound Klassiskt har slopats.
Klassförkortningarna har ändrats. Från och med 2019 följer de samma princip som i WAreglerna, dvs första bokstaven är skjutstil, andra bokstaven är åldersklass (utom i Elit-klass
som saknar åldersklassbokstav av någon underlig anledning, ”bokstaven” finns ju med i
Ianseo) och den tredje står för Dam/Herr. Det tidigaste systemet vi har i rekordtabellerna har
första bokstaven för Herr/Dam, den andra (och eventuellt tredje) står för skjutstil, och följs av
åldersklassen i siffror (eller E för Elit). Men Ianseo som resultathanteringssystem accepterar
högst tre tecken för skjutklass, varför siffrorna ersattes med en bokstav för åldersklassen (K,

C, J, S, E, M eller V). Samtidigt ändrade man ordningsföljden så att den stämde med WAreglerna.
I Skånes Bågskytteförbunds rekordtabeller står alltid den klassbeteckning som gällde när
rekordet noterades. Om den regelenliga klassbeteckningen ändras men klassen ändå motsvarar
den gamla, står den kvar oförändrad i rekordtabellen tills rekordet slås, och ersätts då med den
nya klassbeteckningen. Rekord skjutna i klasser som slopats flyttas in under rubriken
"Historiska rekord".
Inga rekord noteras i den nya Senior (21) -klassen.
Tills vidare kommer Elitklassen att betecknas med E i Skånes rekordtabeller
Rekordtabellerna är även fortsättningsvis ordnade efter skjutstil, åldersklass och Herr/Dam,
utan hänsyn till hur klassbeteckningen ser ut.
Exempel: Rekord i klasserna DF18, HF18, DF19, HF19, DF21, HF21, HR21, DR21, DRE,
HRE ersätts efter hand med REH, RED (motsvarande SBF:s RH, RD).
Och som alltid, rekord får man notera i den klass man verkligen sköt resultatet i och i sin
ordinarie åldersklass (förutsatt att avstånd och tavelstorlek är desamma). Damer får ställa upp
i herrklass men får ändå bara notera rekord i damklass.
WA har ersatt sina klassbeteckningar Cadet, Junior och Master med Under 18, Under 21 och
50+

