
SBF regeländringar 2015 

 

2015 års regelbok föreligger ännu bara som arbetskopia. Den är dock avsedd att gälla i det skick den 
för närvarande har, men fler ändringar och tillägg kan komma. Regler för mixlag-SM är under 
utarbetande. 

JSM utomhus innehåller numera 3D, Fält och Tavla, JSM i Jakt arrangeras tillsammans med Senior-
SM. 3D-SM är nu ett rent seniormästerskap. 

Instinktivklassen är permanent i 3D, men förekommer inte i någon annan disciplin. 

Lappen med startnummer får ersättas med en motsvarande namnlapp. 

I Fält och Jakt tillkommer en ny skjutpåle, svart/vit, för D/HB13, D/HL13 och D/HL21-60 med 
avstånd mellan svart och vit påle. 

Rekordbestämmelserna för matchskjutning för compound är reviderade. 

Avstånden i 3D är anpassade efter WA-reglerna. Målens gruppindelning är kvar men används enbart 
för att ange en jämn fördelning av målstorlekar: 

Röd påle 10-45m  Blå påle 5-30m 
Svart påle 5-25m  Vit påle 5-15m 

Minimiavstånden är inte längre bara en rekommendation utan en fast begränsning. 

Målen i 3D får inte vridas nämnvärt mycket utan ska ha vitalt målområde vänt mot skyttarna. Ingen 
del av 8/10/11-poängzonen får täckas av t.ex. horn. 

Kamouflagefärgad utrustning (men inte klädespersedlar) är tillåten vid svenska tävlingar. 

Begränsningar för coach/tränare vid taveltävlingar har införts, se kapitel 18. Högst en per skytt och 
högst fyra per klubb samtidigt på fältet. Får vistas enbart bakom väntelinjen (om det inte finns 
markerat område för coachen) eller vid tavlan som skyttens ombud. 

Klädselreglerna har anpassats till WA-reglerna vilket bland annat medför att skor ska täcka hela foten. 

Bågskytte för funktionsnedsatta byter namn till Parabågskytte. 

I Fält och 3D (men inte i Jakt) är det numera tillåtet att hjälpa andra skyttar med pilobservation (dock 
inte med avståndsbedömning) 

600-rond, halv 1440-rond och PAA-rond är numera rekreationsronder, vilket innebär att inga svenska 
rekord noteras. 

Dopningsreglerna om dispens och retroaktiv dispens har förtydligats. 

   



Nya WA-regler från 2015-04-01 som direkt berör SBF 

 
Bok 2: 

8.2.1.3 Taveluppsättning: 

 40 cm tavlor skall placeras fyra per tavelunderlag i kvadratform; 
 20 cm tavlor skall placeras 12 per tavelunderlag i fyra kolumner om tre (se bild 11 på 

nästa sida); 
 60 cm tavlor: på märkta ronder rekommenderas att två 60 cm tavlor sätts upp. De skall 

i så fall sitta bredvid varandra på samma höjd. 
 20 cm och 40 cm tavlor får valfritt vinklas på butten förutsatt att det klart 

framgår vilken tavla skytten ska skjuta på. 

I punkt två står idag fyra vertikala kolumner, men ordet vertikala utgår. 

9.1.1.5 För små djurfigurer (grupp 4) skall arrangören placera två bredvid varandra. Skytten till 
vänster skall skjuta på det vänstra målet och skytten till höger skall skjuta på det högra målet.  
 För alla andra djurfigurer, (grupp 1, 2 och 3), får arrangören valfritt ställa upp 

två mål. 

Bok 3: 

11.1.10.1      inkluderar …. Även tillåtna är gummilemdämpare (limb savers). … 
 Rubberized limb dampers 

Bok 4: 

22.4.1        Vilken bågtyp som helst får användas ….. 
                   Bågen enligt beskrivningen ovan måste vara ren, med undantag för en pilhylla enligt 

22.4.3.1, och fri från utskjutande delar, sikten eller siktmärken, märken eller fläckar eller 
laminerade delar (i siktfönstret) som kan användas vid siktning. 

22.4.2.2      Strängdämpare är tillåtna under förutsättning att de placeras minst 30 cm   från 
nockläget. 

22.4.3.1    Pilhyllan får vara en enkel fastlimmad standardpilhylla av plast, en fjäderhylla (feather 
rest) sådan den levereras av tillverkaren  eller så kan bågens klack användas. Den får i så 
fall kläs med valfritt material (endast den horisontella delen). Siktfönstrets vertikala 
del får skyddas av material som inte går högre upp än 10 mm över pilen, och inte får 
vara tjockare än 3 mm, mätt från siktfönstret mot materialets kant. Ingen annan 
form av pilhylla får användas. 

22.5.1       Långbågen skall överensstämma med den traditionella formen av långbåge (eller en 
amerikansk flatbåge), och ska ha en sådan lemkonstruktion att när bågen är 
uppsträngad får strängen inte röra vid någon annan del av bågen än strängnockarna. 
Bågen får vara delbar i två delar, med båda delarna ungefär lika långa (vilket 
innebär att delningen skall ske vid greppet eller pilhyllan), den får tillverkas av 
valfritt material eller kombinationer av material. Formen på greppet (endast själva 
handgreppet) är fri. Centerskjutande båge är tillåten. Bågen skall vara fri från utskjutande 
delar, sikten eller siktmärken, märken eller fläckar eller laminerade delar (i siktfönstret) 
som kan användas vid siktning. 

22.5.3      Pilhylla. Om bågen har en utskuren klack får den användas som pilhylla och den får kläs 
(täckas) med valfritt  material (endast den horisontella delen). Siktfönstrets vertikala 



del får skyddas av material som inte går högre upp än 10 mm över pilen, och inte får 
vara tjockare än 3 mm, mätt från siktfönstret mot materialets kant.  

23.2.1      Skyttar skall vänta väl bakom skyttarna vid skjutpålen om de inte assisterar med 
pilobservation eller skuggning. Skuggning i finalronder är tillåten endast om domaren 
anser att det är nödvändigt. 

28.2.6       I händelse av bländande solsken får skyddande skuggning med en skärm av storlek 
motsvarande A4 (eller letter), cirka 30 x 20 cm, utföras av någon medlem i gruppen eller av 
arrangören. Ingen skuggning tillåts i finalronder, om inte domaren anser att det är 
nödvändigt av säkerhetsskäl. 

 

 

 


