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1.   Rekord allmänt. 
      Skånskt rekord (även tangerat) i tavelbågskytte noteras på samtliga av WA och SBF  
      godkända ronder, samt på Skåneseriens utomhusrond. 
      I åldersklass U13 noteras inga rekord. 
      I åldersklasserna U16 och U21 godkänns rekord även om skytten är ensam i klassen. 
      I åldersklass 21 noteras inga skånska rekord. 
      I jakt- och fältbågskytte, samt 3D, noteras inga rekord 
      Vid tävlingar av Drive-in-karaktär noteras inga skånska rekord eller tangeringar 
      Damer kan inte notera skånskt rekord i herrklass 
 
2.   Tävlingar där rekord kan noteras. 
      Skånskt rekord noteras vid nationell och internationell tävling samt vid landsdels- och  
      distriktsmästerskap samt Skåneseriens seriefinaler. 
 
3.   Ronder på vilka rekord kan noteras. 
      Utomhusronder individuellt 
      På 1440-rond noteras individuellt rekord på hel rond (144 pilar) samt på varje delavstånd  
      samt på Skåneseriens utomhusrond. 
      På 900-rond noteras individuellt rekord på varje delavstånd samt på hel rond. 
      På 70m rond, 50m rond samt SBF 70m, 60m, 50m, 40m och 30m rond noteras 
      individuellt rekord på hel rond, 72 pilar, samt på dubbel rond 144 pilar. 
      På 1440-rond kan åldersklasserna U16, U21, 50 och 60 notera åldersklassens  
      rekord på delavstånd även vid tävling i annan åldersklass. 
      På SBF 36-pilsrond noteras individuellt rekord på hel rond, 36 pilar. 
      På compound eliminerings- och finalrond noteras rekord för match, 15 pilar. 
      På compound finalrond, (kvarts-, semi- och medaljmatch) noteras rekord för hel rond,  
      45 pilar. 
 
      Utomhusronder lag 
      Lagrekord noteras på hel rond. 
      På compound lagmatch  (24 pilar) 
      På compound lagmatch för mixlag (16 pilar). 
 
      Inomhusronder 
      På 18m-rond och 25m-rond noteras skånskt rekord, såväl individuellt som lag, för  
      åldersklasserna U21, 50 och 60 samt Elitklass på hel rond (60 pilar). 
      På halv 18m-rond noteras skånskt rekord såväl individuellt som lag på hel rond (30 pilar). 
      På SBF 12m-rond för åldersklass U16 noteras skånskt rekord, såväl individuellt som lag, 
      på hel rond (60 pilar) 
      På halv SBF 12m-rond för åldersklass U16 noteras skånskt rekord, såväl individuellt  
      som lag, på hel rond (30 pilar) 
      Vid tävling på WA/SBF 18 eller 25m där mer än 60 pilar skjuts i samma tävling noteras  
      rekord endast, såväl individuellt som lag, på de första 60 pilarna. Undantagandes då  
      WA/SBF 25 och 18m skjuts i samma tävling. 
      På individuell compound eliminerings- och finalrond noteras rekord för match, 15 pilar. 
      På individuell compound finalrond (kvarts-, semi- och medaljmatch) noteras rekord för 
      hel rond, 45 pilar. 
  



      Inomhusronder lag 
      Lagrekord noteras på hel rond. 
      På compound lagmatch (24 pilar) 
      På compound mixlagmatch (16 pilar) 
 
4.   Rekordnoteringar uppnådda i annan klass 
      På samtliga inom- och utomhusronder kan rekord noteras i skyttens egen ålders/köns-klass  
      även vid tävling i annan tillåten ålders/köns-klass 
      Damer kan däremot enbart notera individuella rekord i damklass även vid tävling i  
      herrklass. 
 
5.   Skånskt rekord, fordringar 
      För notering av skånskt rekord fordras: 
      Att tävlingen genomförts enligt gällande bestämmelser. 
      Att skytten uppfyller fordringarna enligt SBF:s tävlingsbestämmelser. 
      Att skytten, skyttens förening, arrangerande förening eller annan person insänt resultatlista  
      till Skånes BF tillsammans med godkänd rekordanmälningsblankett. 
      Skytten är själv ansvarig för att rekordanmälan och resultatlista blir insända. 
      Blankett finns på Skånes BF:s hemsida. På blanketten finns de regler som gäller. 
      Utländsk medborgare som är medlem i skånsk förening och tävlar för denna skall  
      stadigvarande ha bott i Sverige de senaste 12 månaderna för att få notering eller tangering  
      av skånskt rekord godkänd. 
      Svensk eller utländsk medborgare som är medlem i såväl skånsk som utländsk klubb kan  
      endast notera eller tangera skånskt rekord när vederbörande tävlar för sin skånska klubb  
      eller svenska landslaget. (Gäller även utländsk medborgare) 
      Rekordanmälan och resultatlista skall vara Skånes BF tillhanda senast tre veckor  
      (21 dagar) efter det att tävlingen genomförts. 
      Rekordanmälan som är Skånes BF tillhanda senare än 21 dagar efter tävlingen kan 
      aldrig godkännas som skånskt rekord. 
      Resultatlista kan insändas senare än 21 dagar efter tävlingen om arrangör, mot  
      förmodan, inte fullgör sina skyldigheter med denna.  
      Rekordanmälan bordläggs tills resultatlista inkommer från skytten eller att rekordet har  
      blivit godkänt som svenskt rekord. 
 
6.   Lagrekord 
      Lagtävlingar avser nu mestadels blandade lag (ålders- och könsklasser) och  
      betecknas med RE, CE, BE, LE och TE. 
      Tidigare rekord i ålders- och könsklasser står kvar och rekord i de omdöpta  
      lagklasserna noteras först då de överstiger det tidigare rekordet i respektive H19/21-klass.  
      När detta händer försvinner det gamla herrklassrekordet (klassbeteckningen). 
      Detta gäller även åldersklasserna U16 och U21. 
 
7.   Rekordförteckningar 
      Förteckning över gällande skånska rekord finns på Skånes BF:s hemsida och  
      uppdateras av webmaster. 
      Webmaster lägger upp/omarbetar förteckningarna så att klassordningen blir  
      konsekvent och logisk samt bryter ut lagrekorden ur förteckningarnas individuella del. 


