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SBF
Proposition 1
Tävlingsbestraffning
Tävlingsbestraffning vid förseelse mot Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt
manipulation av idrottslig verksamhet.
Tävlingsbestraffning vid brott mot RF:s regler mot doping.
Bestraffningsnämnden kan utdöma straffavgifter med högst 25000 kr när förening, Idrotts AB, deras
företrädare eller utövare inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska
oegentligheter eller brott mot dopingreglerna som allvarligt skadat idrottens anseende.
Beslut om bestraffningsavgift kan överklagas till SBF:s styrelse.

Bakgrund!
RF kap 12 §4
”Tävlingsbestraffning (2015)
SF:S tävlingsregler ska innehålla föreskrifter om vilka tävlingsbestraffningar utövare respektive lag ska
ådömas vi brott mot RF:s regler mot doping.
SF:s tävlingsregler ska även innehålla föreskrifter om tävlingsbestraffning när förening, Idrotts AB,
deras företrädare eller utövare inom ramen för den idrottsliga verksamheten gjort sig skyldig till
ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende.
SF har rätt att i sina tävlingsregler föreskriva om tävlingsbestraffning vid förseelse mot Idrottens
reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.
SF har rätt att i sina tävlingsregler föreskriva om straffavgifter med högst 25000 kr. Beslut om
straffavgift ska kunna överklagas inom SF.”

Styrelsen föreslår:
Att ovanstående införs i regelboken.
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Proposition 2
Stadgeändring
Införa en bestraffningsnämnd
SBF inrättar en bestraffningsnämnd som handlägger bestraffningsärenden. Bestraffningsnämnden
består av 1 ordförande och 2 ledamöter och 2 suppleanter valda på SBF:s ordinarie årsstämma.
Val av ordförande sker på 1 år.
Val på 2 år för hälften av ledamöterna och hälften av suppleanterna.
Detta val sker som punkt 13 i dagordningen för ordinarie stämma efterföljande punkter ökas med 1.
Nämndens medlemmar får inte vara ordinarie ledamöter i SBF:s styrelse eller anställda inom SBF.
Nämnden har prövningsrätt enligt RF kap 14 och 15.
Bakgrund!
Vid få ärenden, säkerställa kompetens utan jäv.
Bestraffningsnämnden är första instans och RIN är 2:a och sista instans utom vid ärenden som leder
till straffavgift.
Beslut om straffavgift kan överklagas till SBF:s styrelse.
Detta berör delvis § 26, § 28 punkt 19 som då ändras till ”utöva prövningsrätt i ärenden om
straffavgifter”, § 29 ändras till ”att nämnden utövar prövningsrätt enligt kapitel 14 och 15 i RF:s
stadgar” se kapitel 8 § 46 samt att ”SBF:s styrelse utövar prövningsrätt i ärenden som berör
straffavgifter som överklagats från bestraffningsnämnden”, § 37 tas punkterna 8 & 9 bort ny punkt 8
blir nuvarande punkt 10.
RF kap 14 § 8
Bestraffningsorgan
Såvida inte annat föreskrivs i SF:s stadgar ska det inom SF finnas två instanser för handläggning av
bestraffningsärenden.
Bestraffningsärende ska i första instans handläggas av SDF där den förening, vilken den anmälde
tillhör eller annars är knuten till, har sin hemort eller av ett bestraffningsorgan som är rikstäckande
eller inrättat för ett närmare angivet geografiskt område.
Handläggs vid två eller flera SDF bestraffningsärenden som har samband med varandra får det SF till
vilket dessa SDF hör, efter ansökan av part eller anmälan av något av SDF:n, förordna att ärendena
och det inte innebär betydande olägenhet för någon part.
Förbund har rätt att efter närmare i förbundets stadgar eller arbetsordning angivna riktlinjer överlämna
bestraffningsrätt till något av sitt organ.
Skulle i något fall behörigt bestraffningsorgan enligt ovan nämnda bestämmelser saknas eller
vederbörande SF anmälande part eller är fråga om förseelse av ledamot av DF-styrelse, ledamot av
SF-styrelse eller ledamot av RS ska bestraffningsärendet handläggas av RIN.
Uppstår tvekan om vilket organ som ska ta upp bestraffningsärendet till handläggning ska frågan
härom efter anmälan avgöras av RIN.
Om högre bestraffningsorgan stadgas i RF:s § 19.
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Styrelsen föreslår:
Att1 Ovanstående införs i stadgarna.
Att2 ge regelkommittén i uppdrag att anpassa regelboken till ovanstående förändringar.
Att3 uppdrag i denna nämnd är poänggrundande till SBF-utmärkelser med 0,5 poäng / år.
Att4 ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en interim nämnd att verka fram till stämman 2018.
Att5 införa kapitel 8 i stadgarna som berör kommittéer och nämnder.
Kapitel 8 Kommittéer och nämnder
§ 46 Bestraffningsnämnd
46:1 Sammansättning Bestraffningsnämnden består av 1 ordförande samt 2 ledamöter och 2
suppleanter. Dessa får ej vara ordinarie ledamöter av SBF:s styrelse eller anställda inom SBF.
46:2 Prövningsrätt Bestraffningsnämnden utövar som första instans prövningsrätt enligt kapitel 14
och 15 i RF:s stadgar. Nämndens beslut kan överklagas till RIN som andra och sista instans,
med undantag av straffavgift som kan överklagas till SBF:s styrelse som andra instans och till
RIN som tredje och sista instans.

Proposition 3
Stadgeändring
Böter
Kapitel 8 § 46 punkt 3
Böter högst 50.000 kr får åläggas förening eller Idrotts AB samt enskild person för brottsförseelser
enligt RF kap 14 § 2.
Ådömda böter skall betalas inom fyra veckor från dagen för beslutets meddelande.
Inbetalda böter skall användas för främjande av verksamheten inom SBF.
Bakgrund!
RF kap 14 § 5
Böter
Böter innebär att den felande åläggs att utge visst belopp i pengar till det SF inom vars
verksamhetsområde förseelsen har begåtts. De ska användas för främjande av verksamheten inom
SF.
Böter- högst 500.000 kr- får åläggas förening eller Idrotts AB samt , i den utsträckning som
vederbörande SF har bestämt i sina stadgar, enskild person.
Ådömda böter skall betalas inom fyra veckor från dagen för beslutets meddelande.
Styrelsen föreslår:
Att ovanstående införs i stadgarna.
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Proposition 4
50-60 klass i 3D
Flytta C50 ochC60 till röd påle.
Detta berör SBF 9.1.
Motivering:
De senaste åren och framför allt den senaste säsongen så har det diskuterats väldigt mycket kring
reglerna på 3D och om det skall vara 1-pil eller 2-pil på 3D tävlingarna. Diskussionen har kretsat
väldigt mycket kring att kostnaderna har ökat för klubbarna vid 2pils tävlingar pga slitage på 3Dmålen.
Vi tror att 2-pils tävlingarna är här för att stanna, mycket eftersom det är de internationella reglerna.
För att täcka det ökade slitaget så har det flaggats för från flera håll att anmälningsavgifterna kan
komma att höjas kraftigt och detta tror vi kommer vara negativt för sporten.
Därför anser vi att man i stället skall titta på vad vi kan göra för att hålla slitaget nere. Oftast skjuts de
högsta poängerna utav compoundskyttar i 50- och 60-klassen. Följaktligen så är det också dessa
skyttar som sliter mest på djuren. Förklaringen till att compoundskyttar i 50- och 60klassen i regel
skjuter högre poäng än många i elitklassen tror vi är avståndet. Så i stället för att genomföra en rejäl
höjning av anmälningsavgifterna så tror vi att en bättre lösning är att försöka minska klubbarnas
slitage genom att öka avståndet för 50- och 60-klasserna när det gäller compoundskyttar.
Dagens 21-klass skall även fortsättningsvis vara en instegsklass till 3D-skyttet och fortsatt finnas på
blå påle.
Styrelsen föreslår
Att1 avståndet för C50-C60 i 3 D-skytte ändras genom att flytta skyttarna från blå till röd påle.
Stämman beslutar att C 50 flyttas och C 60 blir kvar på blå påle.
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Proposition 5
Inomhus SM för seniorer
Bakgrund:
På grund av att SM inomhus har tagit väldigt lång tid så har det tillsatts en grupp som utrett detta och
har lämnat rapport till styrelsen.
Motivering:
För att förkorta och förenkla våra SM tävlingar inomhus och att fler föreningar skall ha möjlighet att
arrangera SM inomhus för seniorer.
Detta berör: SBF bok 2: 3.18.3.3, 3.18.4.2, 4.5.5.2, 3.18.4.4, SBF bok 3 16.1
Styrelsen föreslår
Att1 Max 32 deltagare/klass går vidare till dag 2.
Att2 Endast fulla stegar kommer att skjutas.
Att3 Uppvärmningsskjutningen pågår under 2x4 min.
Att4 Recurve och compound skjuter på vertikal trippeltavla dag 2.
Att5 Barebow skjuter på 40 cm 10-ringad tavla dag 2.
Att6 Ev särskjutningar sker direkt efter sista kvalificeringsomgången dag 1.
Att7 En ev uppvärmningsskjutning sker innan särskjutning 1x2 min.
Att8 Regelkommittén får i uppdrag att författa detta till regelboken
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Proposition 6
Profilkläder för domare.
Bakgrund:
Domare skall vara lätta att identifiera så är inte fallet i dagens läge på nationella tävlingar.
Motivering:
För att skapa en egen identitet som domare då man ej representerar ev klubb när man är domare.
Styrelsen föreslår:
Att1 Styrelsen tar fram lämplig klädsel ex pikétröja kortärmad, en långärmad tröja och en väst.
Att2 Dessa skall vara röda med texten DOMARE på ryggen och SBF logotyp finnas tryckt på plagget.
Att3 Dessa är obligatoriska vid alla nationella tävlingar samt SM.
Att4 Detta införs 1/1-18
Detta berör SBF bok 3 20.6 och SBF bok 4 kap 33
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Proposition 7
Mobiltelefon påslagen i samband med tävling
Bakgrund:
Under domarutbildarkonferensen i Södertälje kom det upp ett förslag om att få använda mobiltelefoner
under tävling.
Motivering:
Dagens samhälle ”kräver” att vi skall vara kontaktbara och därför vill flertalet bland Sveriges
bågskyttar att vi skall få ha ev mobiltelefon och liknade teknisk utrustning påslagen men på ljudlös i
samband med tävling.
Mobiltelefonen får ej användas som hjälpmedel i tävling annat än till resultatgivning.
Många använder också mobiltelefoner som kamera idag och detta underlättas också av detta förslag.
Styrelsen föreslår
Att1 ovanstående införs i regelboken.
Att2 patrullchefen är ansvarig för att detta efterföljs.
Detta berör bok 3 14.2
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Proposition 8
Bilder av djuren på målnummerpålen vid jakttävling
Bakgrund:
För att det kommit väldigt många nya typer av djurfigurer som kan användas vid svensk jakt så gavs
det dispens för att sätta upp bilder vid målnummerpålen vid senaste SM tävlingen.
Detta vill vi nu att det skall vara ett permanent inslag i våra jakttävlingar.
Motivering:
För att underlätta för fler och nya skyttar att tävla i svensk jakt.
Styrelsen föreslår
Att1

Stämman beslutar enligt ovanstående förslag.

Att2

regelkommittén får i uppdrag att formulera detta.
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Proposition 9
Tid för att leta pil vid skogstävlingar
Bakgrund:
Tävlingen drar ut på tiden på grund av långvarigt pilletande.
Motivering:
För att undvika köbildning vid svårare mål under tävling så skall man sluta leta efter ev bortskjutna
pilar när nästa patrull kommer till målet.
Styrelsen föreslår
Att1

Stämman beslutar att ovanstående skrivs in i reglerna för skogsskytte.

Att2

Regelkommittén får i uppdrag att formulera detta.
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Proposition 10
Stadgeändring för inskickande av motioner
Motivering:
Datumen ändras i stadgarna då vi idag kan ha kortare handläggningstider av ärenden.
Berör § 23

Styrelsen föreslår:
Att1

Inskickade motioner skall vara regelkommittén tillhanda senast 15 december för att bli
behandlade på nästkommande ordinarie stämma.

Att2

Regelkommittén granskar och färdigställer detta till styrelsen senast 20 januari.

Sid 11 av 29

Motioner och Propositioner till SBF stämma 2017

Dokumentversion 2017-04-02

Proposition 11
Stadgeändring av indelning av distrikt.
Motivering:
För att följa RF:s beslut, på extra RF-stämma i Falun 2016,där Västergötlands IF och Västsvenska IF
läggs samman i ett nytt DIF är det lämpligt att också våra två distrikt i samma region,
Västergötlands BF och Västkustens BF, slås ihop till ett nytt distrikt.
I samband med detta får det nybildade distriktet i uppdrag att så snart som möjligt anta nya stadgar
samt bilda en ny styrelse.

Detta berör § 32 som efter ändring får följande utseende:
§32 SDF:s namn och SBF-distriktens gränser
Norrbottens Bågskytteförbund omfattar Norrbottens län.
Västerbottens Bågskytteförbund omfattar Västerbottens län.
Mellersta Norrlands bågskytteförbund omfattar Västernorrlands och Jämtlands län.
Södra Norrlands Bågskytteförbund omfattar Gävleborgs län.
Norra Svealands Bågskytteförbund omfattar Uppsala och Dalarnas län samt kommunerna Norrtälje
och Sigtuna i Stockholms län.
Västra Svealands Bågskytteförbund omfattar Värmlands län, Örebro län utom Laxå kommun och
Västmanlands län utom Heby kommun samt Åmåls kommun i Västra Götalands län.
Östra Svealands Bågskytteförbund omfattar Södermanlands och Stockholms län utom kommunerna
Sigtuna och Norrtälje.
Östergötlands Bågskytteförbund omfattar Östergötlands län.
Västra Götalands Bågskytteförbund omfattar Västra Götalands, Hallands och Bohus län samt
kommunerna Laxå och Mullsjö.
Sydöstra Götalands Bågskytteförbund omfattar Jönköpings, utom Mullsjö kommun, Kronobergs,
Kalmar, Blekinge och Gotlands län.
Skånes Bågskytteförbund omfattar Skåne Län.

Styrelsen föreslår:
Att

stadgarna ändras i enlighet med RF:s indelning.
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Proposition 12
Stadgeändring
Införa en regelkommitté för beridet bågskytte
Motivering:
För att vi skall kunna hålla reglerna för beridet bågskytte uppdaterade och aktuella så behövs
det en egen regelkommitté för detta som jobbar tillsammans med SBF:s regelansvarig.
Denna kommitté kallas för SBB regelkommitté.
Detta berör § 22, Val sker under ny punkt 14 samtliga efterföljande punkter ökas med 1.
§ 23 tredje stycket ändras till ” motioner om ändringar i tävlingsregler behandlas inte av stämman
sådana förslag hänvisas till SBF:s regelkommitté respektive SBB:s regelkommitté som efter
beredning kan lägga fram förslag för beslut på stämman”.
§ 26 påverkas beroende av vilka punkter som tas upp på stämman.

Styrelsen föreslår:
Att1

Svenska Beridna Bågskyttars styrelse får i uppdrag att utse 2 personer att ingå i denna interim
kommitté till dess att det kan väljas vid nästkommande stämma.

Att2

SBF:s regelansvarig sammankallar även denna kommitté till möten som gäller
regeluppdateringar.
Kapitel 8 § 48 Regelkommitté Beridet Bågskytte
1: Sammansättning
2 st ledamöter som jämte SBF:s regelansvarig ingår i kommittén med SBF:s regelansvarig som
ordförande.
Ledamöterna väljs hälften på 1 år och hälften på 2 år. Ordförande väljs på 2 år vid ordinarie
stämma i SBF.
2: Ålägganden
Bereda förslag om regeländringar och arbetet styrs av beridna bågskyttars regelbok.
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Proposition 13
Ändra klädselreglerna så detta omfattar även överdragskläder med
klubbemblem.
Motivering:
Ändra så att det är tillåtet att tävla i en av föreningen framtagen skjuttröja och ev
överdragskläder med klubbemblem tryckt på kläderna.
Denna klädsel skall vara lika i föreningen och ha samma färg.
Tröjan och ev överdragsklädsel behöver inte ha samma färg bara det är samma inom
föreningen.
Obligatoriskt är att det finns klubbemblem tryckt på kläderna så att man lätt kan identifiera vilken
förening skytten tillhör.
Den vita tröjan är tillåten med samma regler som finns skrivna alltså som en extra tröja om man
någon gång råkar glömma eller ej hunnit få sin ordinarie klubbtröja.
Vid lagtävling skall laget ha identisk klädsel.
Detta berör SBF bok 3 kap 20.3 och SBF bok 4 kap 33

Styrelsen föreslår:
Att1

Ändra klädselreglerna så att det innefattar även överdragskläder framtagna av en förening
enligt beskrivning ovan

Att2

regelkommittén får i uppdrag att ändra i regelboken.
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Proposition 14
Stadgeändring
Regelkommittén
Motivering
Vill förtydliga regelkommitténs ställning inom SBF.

Styrelsen föreslår:
Att

följande införs i stadgarna:
Kapitel 8 § 47 Regelkommittén
1: Sammansättning
1 ordförande som även är styrelsens regel och domaransvarig samt 2 ledamöter.
Ledamöterna väljs hälften på 2 år udda år och hälften på 2 år jämna år.
2: Ålägganden
Bereda förslag om regeländringar och propositioner till ordinarie årsstämmor samt att arbetet
styrs av SBF:s regelbok.
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Proposition 15
Stadgeändring
RF godkännande av SBF:s stadgar
RF godkänner inte längre stadgar innan ikrafttagande.
Styrelsen föreslår:
Att

ta bort sista meningen i § 9 som då får följande text.
” Förslag till stadgeändring får- förutom av SBF-styrelsen- skriftligen framläggas av
distriktsorganen senast den 15 november året före ordinarie SBF-stämma.
För bifall till stadgeändring krävs beslut av SBF-stämma med minst 2/3 av antalet avgivna
röster.”

Proposition 16
Ändring av format för resultatlista
Motivering
För att det skall bli enklare att föra statistik och publicera resultatlistor skall det efter 1/5-17 användas
ett resultatsystem som kan leverera en exportfil av styrelsen fastställt aktuellt format.
Styrelsen föreslår
Att detta införs i regelboken
Att regelkommittén får i uppdrag att författa detta.
Detta beslut berör regel 3.9.1.1.
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Sydöstra Götalands BF
Motion 1
50-och 60-klass på 3D
Skogens IF
De senaste åren och framför allt den senaste säsongen så har det diskuterats väldigt mycket kring
reglerna på 3D och om det skall vara 1-pil eller 2-pil på 3D tävlingarna. Diskussionen har kretsat
väldigt mycket kring att kostnaderna har ökat för klubbarna vid 2pils tävlingar. Vår erfarenhet är att
visst slitaget på de mindre djuren men inte i den utsträckning som andra klubbar upplever. Vi tror att
2-pils tävlingarna är här för att stanna, mycket eftersom det är de internationella reglerna men också
för att skyttar som vi träffat på oliktävlingar verkar tycka att 2-pils tävlingar är roligare än 1-pil eftersom
det blir mer skytte. För att täcka det ökade slitaget så har det flaggats för från flera håll att
anmälningsavgifterna kan komma att höjas kraftigt och detta tror vi kommer vara negativt för sporten,
för att sporten skall kunna fortsätta att utvecklas så får det inte bli en sport där deltagande i tävlingar
avgörs av privatekonomiska skäl. Naturligtvis är en liten höjning av anmälningsavgifterna fullt
berättigad men vi tror att vi börjar närma oss en smärtgräns.

Därför anser vi att man i stället skall titta på vad vi kan göra för att hålla slitaget nere. När har studerat
resultatlistor från den gångna säsongen så ser vi tydligt att de absolut högsta poängen skjuts utav
compoundskyttar i 50- och 60-klassen, följaktligen så är det också dessa skyttar som sliter mest på
djuren. Förklaringen till att compoundskyttar i 50- och 60klassen i regel skjuter högre poäng än många
i elitklassen tror vi är avståndet. Så i stället för att genomföra en rejäl höjning av anmälningsavgifterna
så tror vi att en bättre lösning är att försöka minska klubbarnas slitage genom att öka avståndet för
50- och 60-klasserna när det gäller compoundskyttar. Dagens 21-klass skall även fortsättningsvis vara
en instegsklass till 3D-skyttet och fortsatt finnas på blå påle.

Med stöd av avstående så föreslår vi följande:

Att avståndet för compound 50- och 60-klass i 3D-skytte ändras genom att flytta skyttarna från blå till
röd påle.
Oskarshamn 161112
Skogens IF genom Magnus Larsson
Distriktets yttrande:
Tillstyrker
Regelkommitténs yttrande:
Föreslår styrelsen att avstyrka se prop 4
Styrelsen avstyrker se prop 4.
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Motion 2
50- och 60-klass
Inom bågskyttesporten diskuterar vi ofta om hur vi skall göra sporten mer attraktiv och hur vi
skall kunna locka fler skyttar till våra tävlingar och framför allt hur vi ska kunna locka mer
publik till våra tävlingar. Då tror jag att vi på allvar behöver se över hur våra tävlingar ser ut
och hur många klasser som vi skall ha. Ofta hörs idag klagomål från skyttar att tävlingarna tar
lång tid och att framför allt att det tar tid och få ordning på resultatlistor och att
prisutdelningarna tar tid eftersom det är många klasser. För eventuell publik så är det idag näst
intill omöjligt att hänga med i en tävling eftersom två personer som skjuter samma båge kan
tävla i två helt olika klasser. Så länge som vi inte kan lösa detta så tror inte jag att vi kan räkna
med att få publik på våra tävlingar.
Ett annat problem som främst finns inomhus är att resultaten i 50- och 60-klassen kan vara
högre än elitklassen, hur påverkar detta statusen på elitklassen och i förlängningen statusen
på bågskyttet? Som ett exempel kan jag ta en tävling förra inomhussäsongen som jag själv
vann elitklassen på ett resultat som jag hade kommit femma på i 50-klassen.
Tanken med ”prop. 12” var att 60- och 50-klass skulle flyttas mot 21-klass om det inte var minst
fyra skyttar, tyvärr så är det många klubbar som inte följer denna regel.
Inomhus skulle det egentligen bara behövas en seniorklass eftersom avståndet och tapeterna
är desamma för alla skyttar inom en viss skjutstil. Utomhus så inser jag att det kan behövas
ytterligare ett avstånd som ”instegsavstånd” eller för de som inte orkar att ha bågar som
mäktar med de längre avstånden. Och för att ändå ha en enhetlighet i våra tävlingar så kan
man ha två seniorklasser även inomhus.
Jag tror att detta är en ofrånkomlig förändring om vi ska öka intresset för bågskyttesporten
och för att få intressantare tävlingar som fler faktiskt vill delta i. Det finns skyttar som idag
väljer att inte åka på tävlingar och ta den kostnaden eftersom det ”saknas” motstånd och att
man riskerar att bara bli en eller två tävlande i klassen. Mitt resonemang gäller bara nationella
tävlingar med undantag för våra olika mästerskapstävlingar. En viktig del tror jag är att skyttar
som är 50- eller 60-år fortfarande har möjlighet att sätta rekord i sina respektive åldersklasser,
därför skulle dessa klasser kunna finnas kvar rent administrativt så att skyttar som har åldern
inne kan sätta rekord.
Med stöd av avstående så föreslår jag följande:
Att det på nationella tävlingar endast skall finnas två seniorklasser, 21 och elit,
Att på tävlingar utomhus så skjuts 21-klassen på ett kortare avstånd än elitklassen
Att 50- och 60-klass fortsatt skall finnas kvar som tävlingsklasser på våra
mästerskapstävlingar
Att 50- och 60-klasserna finns kvar som rena administrativa klasser vilket innebär att det
fortsatt skall vara möjligt att sätta rekord i dessa klasser.
Oskarshamn 161112
Magnus Larsson
Distriktets yttrande:
Avstyrker.
Regelkommitténs yttrande:
Föreslår styrelsen att avstyrka denna motion med uppmaningen att se till arrangerande
föreningar använder regeln att flytta ihop klasser.
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Styrelsen avstyrker med samma motivering som ovan.
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Mellersta Norrlands BF
Motion 1
Tidskriften bågskytten
Vid Årsstämman togs ett beslut där Mellersta Norrlands Bågskytteförbund reserverade sig för sina
klubbars vägnar för ökade avgifter.
Det har nu gått två år och nytt beslut angående ”Tidskriften Bågskytten” bör tas.
Tidskriften:
1/ Har under ett stort antal år producerats och distribuerats med ett underskott som blivit allt svårare
att täcka. Detta beror på att vi har en ganska hög fast kostnad. Dessutom är tryck och
distributionskostnaderna höga samtidigt som annonsinteckningarna minskar från externa annonsörer.
2/ Antalet prenumeranter har inte ökat under de senaste åren trots en hel del marknadsföringsinsatser
från såväl anställda som från styrelsens ledamöter. Antalet betalande prenumerationer är nu nere i
under 500 stycken.
3/ Vi är idag 10000 medlemmar och det betyder att vi skickar ut betalda exemplar till 5 %. Bara för
några år sedan var siffran 10%, klara trendsiffror om hur medlemmarna tycker.
4/ Mellersta Norrlands BF vill genom denna motion återigen uppta frågan om ”Tidskriften Bågskyttens”
fortlevnad. Detta då vi ser en 100% ökning av läsning av information på SBF:s hemsida, SBF:s FBsida mm.
Mellersta Norrlands BF
Stefan Lindholm
Distriktets yttrande:
Tillstyrker
Regelkommitténs yttrande:
Regelkommittén har ingen åsikt i frågan.
Styrelsens förslag är att tillstyrka motionen.
Stämman beslutar att efter omröstning skall tidningen göras om till digital form med balanserad
ekonomi.
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Motion 2
Rätt att delta i annan klass
Gullimar Åkerlund Timrå AIF
Bakgrund;
Vid årets utomhus-SM deltog Stockholms BK:s Malin Medbo i HBE. Detta trots att det
fanns en damklass med tre deltagare anmälda och som kom till start.
Orsaken till att Malin deltog var att hon ville ha tuffa matcher under SM:et. Malin gick så
långt som till medaljfinaler (förlorade semifinalen men vann bronsfinalen).
Regelverket säger:
4.1.6

Rätt att tävla i annan klass:

4.1.6.1
Skytt i åldersklass 13-16 år har, efter anmälan härom, rätt att tävla i äldre åldersklass,
dock ej äldre än åldersklass 21.
4.1.6.2
Skytt yngre än 13 år har rätt att tävla i äldre åldersklass, dock ej äldre än åldersklass
13. OBS, Tävlingslicens B krävs, se SBF Bok 1 regel 2.2.3. 4
4.1.6.3
Skytt i åldersklass 50-60 har, efter anmälan härom, rätt att tävla i yngre åldersklass,
dock ej yngre än åldersklass 21.
4.1.6.4

Dam har rätt att tävla i åldersklass för herrar.

4.1.6.5
Deltagare får inte individuellt tävla i mer än en klass i samma tävling, undantagandes: •
Deltagare i Para-SM inomhus, där funktionsnedsatta även har rätt att samtidigt delta i SM inomhus för
icke funktionsnedsatta i samma eller annan åldersklass. • Inomhustävlingar med två eller flera
skjutomgångar och utan finaler, deltagandet avgörs av arrangören i mån av plats efter
anmälningstidens utgång. • Deltagare i Para-SM utomhus, där funktionsnedsatta även har rätt att
samtidigt delta i SM utomhus för icke funktionsnedsatta dock endast i samma åldersklass.
Förslag till ändring av regel 4.1.6.4
4.1.6.4

Dam har rätt att tävla i åldersklass för herrar dock EJ VID SVENSKA MÄSTERSKAP.

Motivering:
Det måste vara Svenska Bågskytteförbundets andemening att det vid varje mästerskap
skall koras ”den bästa skytten” i den klass som finns i mästerskapet. Då måste också regeln klart
hänvisa till detta.
Damer skjuter med damer och herrar skjuter med herrar.
Förslagsställaren har inget mot att regeln används vid andra tävlingar av mindre dignitet.
Distriktets yttrande:
Saknas
Regelkommitténs yttrande:
Föreslår styrelsen att tillstyrka med tillägget att om damklass ej finns har man rätt att starta i herrklass
även på Svenska Mästerskap.
Styrelsen tillstyrker motionen med samma tillägg som regelkommittén föreslår.
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Östra Svealands BF
Motion 1
Anpassa §19 till dagens verklighet
Att antalet röster vid SBF-stämma är maximerat till 10 per distrikt oaktat hur många medlemmar
distriktet har beslöts när det fanns 21 distrikt. Då var antalet bågskyttar i Sverige också väsentligt färre
och knappt något distrikt hade 1000 medlemmar eller fler.
För att demokrati ska råda behöver §19 anpassas till hur det ser ut idag. Dvs att röstetalet blir
medlemsantalet dividerat med 100.
Styrelsen Östra Svealands BF
genom
Inger Gustavsson
Distriktets yttrande:
Tillstyrker
Regelkommitténs yttrande:
Föreslår styrelsen att tillstyrka motionen.
Styrelsen anser motionen besvarad då utredningen om framtida distriktsindelning och röstetal vid
stämman ej är slutförd utan fortfarande ett pågående projekt.
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Motion 2
Regeländring långbågeklass
Långbågeklassen har genom stegvisa regeländringar av WA/SBF ”moderniserats” vilket inneburit att
särarten i Långbågeklassen till stor del försvunnit.
Långbågeklassen har närmat sig Barebowklassen så till den grad att vissa idag benämner
Långbågeklassen som ”Barebow Light”.
Det traditionella tänkandet som skall prägla i långbågeskyttet har stegvis frångåtts genom införandet
av för klassen historiskt främmande regler som t.ex.:
1 Tillåtet med underdrag för Långbåge, WA Bok 4, 22.5.7.1
2 Tillåtet med handslinga, WA Bok 4, 22.5.9.1
3 Tillåtet med fingerslinga, WA Bok 4, 22.5.7.1
4 Tillåtet med Aluminiumpil, SBF Bok 4, 22.5
5 Långbågen får tillverkas av valfritt material, WA Bok 4, 22.5.1
Jag föreslår därför i denna motion en återgång till den enkelhet som skall prägla Långbågeklassen
genom att ta bort punkt 1-5 enligt ovan.
Långbågen skall vara tillverkad av trä med laminat av glas- eller kolfiber, hållas med endast handen,
skjutas med mellandrag och endast träpil tillåtas.
Med bästa bågskyttehälsningar
Patrik Hjerteblom. Datum 2015-01-20 Södertälje Bågskytteförening/Östra Svealands
Bågskytteförbund Tel 0733-34 72 03, Epost: Patrik.hjerteblom@hotmail.se
Distriktets yttrande:
Avstyrker
Regelkommitténs yttrande:
Föreslår styrelsen att avstyrka med motivering att detta gäller WA:s regelverk.
Styrelsen avstyrker.
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Motion 3
Nykvarns BK
Till Svenska bågskytteförbundets stämma 2017
Strukturera om 3D-reglerna för en skillnad mellan Elitklasser och övriga.
De internationella Elitklasserna definieras här som de klasser som tävlar enligt WA:s
mästerskapsregler, alltså Instinctive, Longbow, Compound och Barebow i seniorklass. Övriga blir då
alla klasser i Recurve samt alla åldersklasser i de skjutstilar som nämns ovan.
Skjutreglerna justeras så att Elitklasserna(enligt ovan) skjuter två(2) pilar per mål på stipulerad tid
enligt WA(90 sek) medan övriga skjuter en pil(1) på samma tid.
WA kommer inte i närtid ändra tvåpilssystemet.
Motivering


Vi kan då ta bort den diskussion som idag förekommer mellan förespråkare för en- respektive
tvåpilssystemet(som tyvärr gett oss en splittring helt i onödan).



Endast de som är Elit internationellt behöver tävla på tvåpilsregler.



Dagens tvåpilssystem gynnar den bästa skytten, vilket drar isär resultatlistan och gör tävlingen
mindre intressant för berörda, riskerar ge färre skyttar på 3D.



Samtliga skyttar hinner då skjuta sin(a) pilar på den tid som anges i reglerna, vilket mycket
sällan är fallet idag. Då kan även de som är till åren komna, och inte hinner med i dagens
system, oavsett en(60 sek)- eller tvåpils(90 sek) pga. bla nedsatt syn som ger problem i
förhållandet bedömning, siktpunkt innan, ställa siktet och sedan skjuta inom angiven tidsram
då de får 30 sekunder extra i förhållande till dagens regler.



Domarna och tävlingsledning kan fokusera på att hålla flyt i tävlingen där det faktiskt har
betydelse för en rättvis tävling. Alla kan då troligen följa reglerna utan att det ges orättvisa
förhållanden.



Prisbilden kan ändras så att tvåpilsskyttarna får betala något mer än enpilsskyttarna, vilket bla
på SM kan ha stor betydelse för deltagarantalet.



Även om jaktkopplingen inte ska finnas så finns det en vits med att skjuta en pil mot ett
(djur)mål i en tävlingsform som främst ska gynna den bedömningsstarke. Tyvärr har vi inte fått
WA att ändra sitt beslut om tvåpilssystemet.

Nykvarns BK
Cenneth Åhlund
Distriktets yttrande:
Tillstyrker
Regelkommitténs yttrande:
Föreslår styrelsen att tillstyrka motionen.
Styrelsen avstyrker och ser gärna att ett antal föreningar provar denna modell med dispens under
nästkommande 3D-säsong innan en ev regeländring.
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Västra Svealands BF
Motion 1
I3 Sportklubb Örebro
Träpil i långbågeklass.
Vi vill lämna in en motion om att begränsa Långbågeklassen till endast
träpil i samtliga ronder för att följa vårt Internationella förbund och
för att få större skillnad mellan dagens Instinktivklass och
Långbågeklassen.
Christer Andersson I3 sportklubb Örebro
Distriktets yttrande:
Tillstyrker
Regelkommitténs yttrande:
Föreslår styrelsen att avstyrka.
Styrelsen avstyrker motionen.

Motion 2
Nora BSK
Höj statusen på SM genom kvaltävlingar.
Motionär: Pehr Emanuelzon, Nora BSK
Bågskyttesporten utvecklas stadigt i Sverige. Antalet skyttar ökar, antalet medlemmar ökar, antalet
människor som upptäcker bågskyttesporten ökar ständigt. Trycket ökar hela tiden ute i klubbarna, för
att kunna ta hand om alla nya intresserade.
Under de tidiga åren har vi inom förbundet till exempel haft ett system som inneburit att vem som helst
kan anmäla sig till SM. I takt med att förbundet växer och vi tar plats i allt större sammanhang anser
jag att tiden är kommen att vi också anpassar vår kostym efter ett större system som liknar övriga
idrotters, där deltagandet i SM sker efter kvalificering. SM ska vara något att sträva efter.
Dagens utformning, med kvalificering under dag 1 för samtliga skyttar som har anmält sig till tävlingen,
och finaler dag 2 med de 32 bästa från dag 1 ställer dels otroligt stora krav på arrangemanget under
dag 1. Teoretiskt skulle det idag kunna bli så att de skyttar som haft bäst resultat under säsongen inte
får utrymme att delta på SM om man inte hinner anmäla sig i tid. För bågskyttesporten och intresset
för vår sport är detta naturligtvis inte bra. Dels tar arrangemangen otroligt lång tid i anspråk, vilket gör
det svårt för bland annat media att bevaka tävlingen, men också tröttar ut deltagande skyttar och
medföljare. I värsta fall avstår man från att skjuta SM helt och hållet.
Mitt förslag är att kvalificering till SM sker på ett antal arenaskjutningar löpande under året. Exakt antal
överlåter jag åt annan att definiera. När samtliga tävlingar är genomförda uppstår en ”bästa-lista” med
de 32 skyttar i varje klass som genom årets tävlingar har nått bäst resultat. Dessa är kvalificerade till
SM i sin klass.
Det föreslagna systemet gynnar tävlingsplatserna som arrangerar kvaltävlingar, det gynnar tävlandet i
stort genom att fler tävlar mer, och dessutom stärks själva SM-arrangemanget så att vi kan göra en
större och bättre tävling av det, med högre status internationellt, enklare för media att bevaka,
möjlighet till kringarrangemang och inte minst bättre möjligheter för landslagsledning att plocka ut
skyttar till internationella uppdrag.
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Jag yrkar att förbundsstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att reformera vårt tävlingssystem i
enlighet med motionen.
Pehr Emanuelzon
Rättarvägen 14B
71330 Nora
073-1815768
Distriktets yttrande:
Saknas
Regelkommitténs yttrande:
Föreslår styrelsen att avstyrka med motiveringen att vi inte har behövt utestänga någon från våra SM
och att detta är en inkomstkälla för våra arrangörer.
Styrelsen avstyrker motionen.

Motion 3
Nora BSK
Förändring av svartvit-påle
Regelförslag Isak Carlsson 19/5 -16
Eftersom Bågskytteförbundet har en inofficiellt uttalad ambition att utveckla fältskyttet till något större i
sin tur mer publikt måste också arbetet mot målet vara strukturerat och genomtänkt. Därför anse jag
med flera i Nora Bågskytteklubb att införandet av den svart-vita pålen inte går i linje med denna
ambition.
Att beslutet utifrån sätt ses knepigt kan frånses i detta skede, men frågan kvarstår om det inte kunna
blivit bättre?
Förslaget från Karlstad BK som låg till grund till den nya pålen var inte helt dumt, att införa ett
mellanavstånd som gynnar den yngre återväxten i vår sport är absolut rätt steg att ta. Men att det
mynnar ut i en påle som lätt kan förväxlas med befintliga pålar och som inte för oss mot en mer
”internationellstandard” känns onödigt.
Förslaget är därför att man tar tillfället i akt och ändrar till en gul påle(som ursprungsförslaget..) enligt
internationellstandard ( motsvarar dagens svart med små avvikelser) och kortar ner avstånden på
befintliga svarta pålen till motsvarande dagens ”svartvit”
Det denna förändring medför är:
Att1

Man behåller fördelarna med ett ”mellansteg” i junior avstånden

Att2

Man tar ett steg mot den internationella standarden

Att3

Det blir tydligare i skogen

Att4
länder)

Våra vänner i Norge kan komma hit och skjuta utan att känna sig förvirrade(med flera

Då blir färgen på pålarna i följande ordning:
Vit

Svart

Gul

Blå

Röd
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Att färgerna då minsann inte överensstämmer med tavlans ordning får dock sura och trångsinta
nostalgiker frånse….
Då skulle det bli följande avstånd på gul resp svart påle:
Omärkt bana: Gul

Svart

20 cm

5-10

5-10

40 cm

10-15

10-15

60 cm

15-25

10-20

80 cm

20-35

15-25

Märkt bana: Gul

Svart

20 cm

5 10 15

5 5 10

40 cm

10 15 20

10 10 15

60 cm

20 25 30

15 20 25

80 cm

30 35 40

20 25 30

Alla avstånd i meter.
Distriktets yttrande:
Saknas
Regelkommitténs yttrande:
Föreslår styrelsen att avstyrka motionen med motiveringen att vi ej skall försvåra för våra ungdomar.
Styrelsen avstyrker motionen.
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Norra Svealands BF
Motion 1
BK Dalpilen
Tidskriften Bågskytten
Lägg ner tidskriften Bågskytten vid 2017 års stämma.
Det finns inte längre ett behov hos flertalet hos våra medlemmar att läsa Bågskytten.
Tidskriften kostar bara klubben pengar som kan läggas på klubbars breddverksamhet istället.
Motivering

1. Tidigare var alla klubbar och distrikt ålagda att skicka in annons om man skulle ha en
nationell tävling eller ett SM. För varje nummer så blir det färre tävlingsannonser. Många,
och även vår klubb tyckte det var bra då man kunde prata mer i detalj om tävlingarna, samt
sätta upp annonsen på anslagstavlan. Nu har alla blivit vana att kolla arrangörens hemsida
istället.
2. Det historiska värdet är emellertid mycket viktigt att spara. Vår klubb har en Historia sida
med data från gamla bågskytten. Tyvärr så brann alla upp vid senaste klubbstugebranden .
Det är allas klubbars och distrikts skyldighet att bevara den historiska biten av föreningen dit
räknas även SBF. Nu kan man få ut allt från hemsidors nyhetsflöde och bevara det på sin
egen sida. Många föreningar tror vi inte har gjort detta… Därför måste alla gamla bågskytten
scannas in.

Klubben är tvingade att följa SBF Bok 1, §38.5 så det går inte att bara vägra betala.
Bågskytten är inte länge SBF organ utåt (?) Hemsidor och andra medier har tagit över.
Det finns inga bilagor i stadgarna som säger hur mycket en förening betalar till SBF:s utgifter. En
bilaga borde finnas med samtliga avgifter, så alla nya, som gamla klubbar inser vad det kostar att vara
medlem i SBF.
Att stämman beslutar om att tidskriften Bågskytten läggs ner snarast möjligt, samt
Att eventuella prenumeranter får tillbaka erlagd eller kvarstående prenumerationsavgift.
Distriktets yttrande:
Tillstyrkt
Regelkommitténs yttrande:
Regelkommittén har ingen åsikt i frågan.
Styrelsen avstyrker motionen. Se Mellersta Norrlands motion 1.
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BK Dalpilen
Motion 2
Bok 3 Kapitel 20
Ändra skjuttröja till av klubben vald tävlingsdräkt med klubbens emblem. Vit tröja behålls.
Regeln finns där för att visa att våra medlemmar hör till en idrottsförening.

Motivering
Många arrangörer tillåter redan nu medlemmar att bära ytterkläder med anknytning till föreningen.
Att vissa domare/arrangörer tvingar, skyttar som vill tävla, att de Måste ha en skjuttröja ytterst fast de
har en tävlingsdräkt, är bara märkligt och obekvämt.
Påverkar: SBF Bok 3 Kapitel 20 20.3.2
Distriktets yttrande:
Tillstyrker
Regelkommitténs yttrande:
Föreslår styrelsen att tillstyrka motionen med tillägget att det även påverkar SBF Bok 4 Kapitel 33.
Styrelsen avstyrker motionen se prop 13.
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