PROPOSITION NUMMER 1
Punkt 3 i tävlingsbestämmelserna för Skåneserien utomhus är i dag enligt följande:
3.

Tävlingsform:
36 pilar på 50 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 30 meter 80 cm tapet för
följande klasser:
HRE, HR21 HCE, HC21 DRE, DR21 DCE, DC21, HR16, HC16
36 pilar på 40 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 30 meter 80 cm tapet för
följande klasser:
DBE, DB21, HBE, HB21, HR 50-60, DR 16, 50, 60, HC 50-60, DC 16, 50, 60
36 pilar på 30 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 20 meter 80 cm tapet för
följande klasser:
HB 16, 50, 60, DB 16, 50, 60, HL 16-60, DL 16-60, HLE, DLE, HR 13, DR 13,
HC 13, DC 13, HL 13, DL 13, HB 13, DB 13.
HIE, DIE, HI 16-60, DI 16-60, HI 13, DI 13
2 x 36 pilar på 20 meter 122 cm tapet för samtliga 10-klasser
ALLA COMPOUNDKLASSER SKJUTER MED INNERTIA. ENDAST DET
INRE FÄLTET I TIAN RÄKNAS SOM 10. ÖVRIGA TIAN RÄKNAS SOM 9.
ALLA KLASSER LÅNGBÅGE OCH ALLA KLASSER BAREBOW HAR
FÖLJANDE POÄNGBERÄKNING:
Gula = 10 p, Röda = 8 p, Blåa = 6 p, Svarta = 4 p, Vita = 2 p.
INSTINCTIVE-KLASSER HAR NORMAL POÄNGBERÄKNING
2x4 minuter uppvärmning skjutes före matchens början.
Tidsbegränsning 2 minuter per trepilsserie skall tillämpas.

Föreslås att punkt 3 i tävlingsbestämmelserna för Skåneserien utomhus ändras till
följande med start under utomhusserien 2019:
3.

Tävlingsform:
72 pilar på 70 meter mot 122 cm tapet för följande klasser:
DRE, HRE
72 pilar på 60 meter mot 122 cm tapet för följande klasser:
DR16, HR16
72 pilar på 50 meter mot 80 cm 6-ringad tapet för följande klasser:
DCE, HCE, DC50, HC50, DC16, HC16.

72 pilar på 50 meter mot 122 cm tapet för följande klasser:
DBE, HBE, DR 21-60, HR 21-60.
72 pilar på 40 meter mot 122 cm tapet för följande klasser:
DIE, HIE, DLE, HLE, DB 16-60, HB 16-60, DL16, HL16, DI16, HI16, DR13, HR13.
72 pilar på 40 meter mot 80 cm 6-ringad tapet för följande klasser:
DC21, HC21, DC60, HC60.
72 pilar på 30 meter mot 122 cm tapet för följande klasser:
DI 21-60, HI 21-60, DI13, HI13, DL 21-60, HL 21-60, DL13, HL13, DB13, HB13,
72 pilar på 30 meter mot 80 cm tapet, 10-ringad eller 6-ringad, skytten har rätt att välja,
för följande klasser:
DC13, HC13.
72 pilar på 20 meter mot 122 cm tapet för följande klasser:
Samtliga 10-klasser.
2x4 minuter uppvärmning skjutes före matchens början.
Skjutningen genomförs med 6-pilsserier
Tidsbegränsning 4 minuter per trepilsserie skall tillämpas.
ALLA COMPOUNDKLASSER SKJUTER MED INNERTIA.
ENDAST DET INRE FÄLTET I TIAN RÄKNAS SOM 10.
ÖVRIGA TIAN RÄKNAS SOM 9.
ALLA KLASSER LÅNGBÅGE OCH ALLA KLASSER BAREBOW HAR
FÖLJANDE POÄNGBERÄKNING:
Gula = 10 p, Röda = 8 p, Blåa = 6 p, Svarta = 4 p, Vita = 2 p.
INSTINCTIVE-KLASSER HAR NORMAL POÄNGBERÄKNING
MOTIVERING:
Enligt förslag på Idé- och debattmötet 181021 om att byta serierond till den i dag vanligaste
tavelronden utomhus.
Ungdomsgruppen i Skåne har framfört önskemål om att få skjuta på ”sina” avstånd på serien
vilket avser 70/50-rondens avstånd.
Detta kan vara en åtgärd för att få fler ungdomar att deltaga i Skåneserien.
Styrelsen är dock inte enig om förslaget men vill att klubbarna på årsstämman ska ta ställning
till ett eventuellt byte av rond.
Inget förslag läggs angående Hallandsmodellen.

PROPOSITION NUMMER 2
Motionsklass införs i Skåneserierna inomhus och utomhus.
Tävlingsform utomhus:
72 pilar på 30 meter mot 122 cm tapet.
Tävlingsform inomhus:
60 pilar på 12 meter mot 40 cm tioringad tapet.
MOTIVERING:
Enligt förslag på Idé- och debattmötet 181021
Styrelsen är dock inte enig om förslaget men vill att klubbarna på årsstämman ska ta ställning
i frågan om införande av motionsklass i Skåneserien
PROPOSITION NUMMER 3
I Skåneserierna inomhus och utomhus slopas begränsningen på två skyttar i laget från
klass 10-13.
Totala antalet compoundskyttar i laget skall fortfarande begränsas till två.
MOTIVERING:
Enligt förslag på Idé- och debattmötet 181021 för att försöka få fler ungdomar att deltaga i
Skåneserierna och därmed kanske också fler deltagande lag/klubbar.
Styrelsen är dock inte enig om förslaget men vill att klubbarna på årsstämman ska ta ställning
i frågan om att slopa begränsningen av antalet 10- och 13-klassare i laget.
PROPOSITION NUMMER 4
Bland de sex skytteligorna i Skåneserierna finns i dag B+L+I 16-60 och B+L+I 10-13.
Föreslås att dessa två skytteligor ändras till fyra enligt följande:
B+I 16-60, L 16-60, B+I 10-13 och L 10-13.
MOTIVERING:
Enligt önskemål på Idé- och debattmötet 181021.
Långbågeklassen har enligt förslagsställaren svårt att hävda sig gentemot klasserna B och I.
Styrelsen är dock inte enig om förslaget och vill att klubbarna på årsstämman ska ta ställning
i denna fråga.
Antalet skytteligor i Skåneserien blir åtta stycken om ändringen genomförs.
PROPOSITION NUMMER 5
Inför handicap-system i Skåneserien inomhus enligt L-G Swenssons modell/tabeller.
Detta slopar helt alla begränsningar i laget. De fyra högsta omräknade resultaten ingår.
MOTIVERING:
Enligt önskemål på Idé- och debattmötet 181021.
Styrelsen är dock inte enig om förslaget och vill att klubbarna på årsstämman ska ta ställning
i denna fråga.
Inget förslag läggs angående handicapsystem i Skåneserien utomhus eftersom det inte finns
något framtaget system som kan användas.

MOTIONER TILL SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUNDS ÅRSSTÄMMA
2019.
MOTION NUMMER 1, KÄVLINGE BSK.
Samarbete för lån av Naturrum för tävling.
Utomhusskytte i naturmiljö är något som ligger vår bågskytteklubb varmt om hjärtat. I Skåne
finns flera stora naturområden som hade passat utmärkt för 3D-, jakt- eller fälttävling. Flera
av dessa naturområden förvaltas idag av Stiftelsen Skånska Landskap. Några av dessa
områden är: Breanäs, Frostavallen, Klåveröd, Skrylle Finnstorp och Järavallen.
Vår klubb har varit i kontakt med bl a Stiftelsen Skånska Landskap vid några tillfällen för att
förhöra oss om möjligheten att få arrangera bågskyttetävling inom något av deras
naturområden. Vi har inte lyckats få till något avtal. Vi tror att om Skånes samlade klubbar
genom det Skånska Förbundet (Distriktet) ställer sig bakom en ansökan om att få tillträde till
naturområde för en tävling, hade det varit lättare.
Kävlinge Bågskytteklubb yrkar på att årsmötet skall bifalla vår motion att Skånes
Bågskytteförbund tar en mer aktiv roll och tillsammans med arrangerande klubb förhandla
fram ett samarbete med bl a Stiftelsen Skånska Landskap för att förenkla möjligheten till att få
låna/hyra stora speciella arealer för tävlingshelger.

Styrelsens yttrande.
Avslag i detta utförande.
Vi vill ha ett klargörande i motionen angående ansvarsfrågan, som skall ligga på arrangerande
förening
och inte på Skånes Bågskytteförbund.
Ärendet kan diskuteras och eventuellt genomföras utan beslut på en årsstämma.

