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KAPITEL 27 SKYTTARNAS UTRUSTNING
27.1

Skyttarnas utrustning - allmänt
• Denna artikel fastställer den typ av utrustning som bågskyttar får använda då
de tävlar enligt SBF:s bestämmelser.
• SBF:s tävlingsbestämmelser eller fotostatkopior därav får medtagas och an-

vändas under tävlingar.

• För deltagande i tävling i viss skjutstil och klass skall endast den för skjutsti-

len förekommande utrustningen enligt SBF och FITA tävlingsbestämmelser
komma till användning. Vid tävling för compound får endast compoundbågar
enligt FITA tävlingsbestämmelser 7.3.3, 8.3.2 och 9.3 användas, vid tävling
för fristil får endast recurvbågar enligt FITA tävlingsbestämmelser 7.3.1,
8.3.1 och 9.3 användas, vid tävling för klassisk får endast recurvbågar enligt
FITA tävlingsbestämmelser 9.3 användas och vid tävling för långbåge får endast långbågar enligt SBF tävlingsbestämmelser 27.2 användas. Vid tävling
för åldersklass 10 och 13 klassiskt får långbåge användas.

27.2

Skyttarnas utrustning - långbågeklass:
För D/HLB19b se FITA tävlingsbestämmelser 11.10.3. För övriga långbågeklasser gäller nedanstående:
• Bågen skall korrespondera med den traditionella formen av en långbåge (ingen recurve överhuvudtaget), vilket alltså betyder att när bågen är uppsträngad
skall strängen inte vidröra någon del av bågen förutom strängnockarna. Bågen
kan vara tillverkad av valfritt material eller kombination av material. Utformningen av grepp och lemmar är inte begränsande. Centershot är tillåten.
För damer får inte bågen vara kortare är 150 cm och för män inte kortare än
160 cm, denna längd mäts mellan strängnockarna.
• Bågsträngen får tillverkas av valfritt antal kardeler och strängmaterial och

med en mittlindning för att passa dragfingrarna. Ett nockläge får göras med
lämplig passform för pilens nock. Nockläget får utmärkas med en nocklägesring (av valfritt material). Mittlindningen får inte sluta inom skyttens synfält
vid fullt drag. Bågsträngen skall vara enfärgad och får under inga omständigheter vara till hjälp vid siktningen genom insatta sikthål, märkning eller annan
anordning. För skjutstilen långbåge skall mellandrag användas som strängfattning. Sträng- och ansiktsvandring är inte tillåten (endast en ankringspunkt).

• Klacken i siktfönstret, som skall vara plan, får användas som pilhylla och får

för detta ändamål kläs med ett tunt enfärgat slitskydd av skinn, filt, läder eller
liknande material, detta slitskydd får dras upp i siktfönstret. Slitskyddets
tjocklek får på ingen punkt överstiga 3 mm. Ingen annan form av pilhylla är
tillåten.
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• Pilar tillverkade av trä eller aluminium där den maximala diametern på skaf-

tet är 9,3 mm och på spetsen 9,4 mm, tillåtna, under förutsättning att de överensstämmer med vedertagna begrepp om vad en pil är såsom den används
inom tavelskytte och att dessa pilar inte orsakar onödig skada på tavlor eller
tavelunderlag. En pil består av skaft med spets, nock, fjädrar och om så önskas färgdekor. Pilarna skall vara fjädrade med naturfjäder. Pilar skall vara
märkta på skaftet med den tävlandes namn eller initialer. Alla pilar som används i samma set skall vara av samma material och ha samma mönster och
färg på fjädring, nockar och färgdekor.
• Fingerskydd i form av fingertutor, fingerhäftor, skjuthandske, tab eller tejp
för att dra, hålla och släppa strängen är tillåtna under förutsättning att de inte
har någon hjälpanordning för att hålla, dra och släppa strängen. En separator
mellan fingrarna för att förhindra knipning av pil får användas. På båghanden
får en vanlig handske, vante eller liknande bäras men den får inte vara fästad
vid bågens grepp.
• Fältkikare, tubkikare och andra visuella hjälpmedel får användas. Vanliga

glasögon nödvändiga för skyttens syn och solglasögon får användas. De får
inte vara försedda med mikrohålglas (diopterhål) eller liknande. Glasen får
inte vara märkta på något sätt som underlättar siktning eller avståndsbedömning. Glaset på det inte siktande ögat kan vara helt täckt, eller kan en ögonlapp användas.

• Tillbehör såsom armskydd, bröstskydd, koger och tassel (tofs för rengöring

av pilar) får användas.

27.3

Skyttarnas utrustning - speciella regler för fält- och jaktbågskytte (SBF)

27.3.1

Kikarens användning
Deltagare i tävling omfattande jakt ronder får använda sig av kikare enbart för
att konstatera var skjuten pil träffar. Det vill säga kikare får på respektive mål
användas först efter det skytten skjutit sin första pil. Efter 3:e pil mot respektive
mål skall skytt ofördröjligen lämna skjutlinjen och ge plats för nästa skytt.
Deltagare i tävling omfattande fält ronder får fritt använda sig av kikare.
Vid kombinerade tävlingar i jakt och fält gäller bestämmelserna enligt första
stycket ovan för jaktronden och enligt andra stycket för fältronden.
Vid tävlingar där jakt- och fältmål blandas på samma bana gäller bestämmelserna enligt första stycket ovan för samtliga mål.
Vid 3D skytte får kikare användas fritt.
Kikare som skytten under tävling använder får inte innehålla avståndsmätningsinstrument eller märken som kan användas för avståndsmätning. Kikare skall
uppvisas vid materielkontroll.
Domare som observerar att en skytt otillbörligt använder kikare skall varna skytten och göra anteckning i skjutprotokollet.
Upprepas förseelsen under tävlingen skall skyttens högsta poängpil vid aktuell
tavla räknas bort.

27.3.2

För samtliga stilar är följande utrustning inte tillåten:
1) Hjälpmedel för bedömning av avstånd.
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2) Anteckningar avsedda att underlätta skjutningen (förbättra poängen). Exempelvis:
- hand- eller maskinskrivna utdrag ur tävlingsbestämmelserna,
- bilder av jaktfigurer utvisande hjärtringens placering och max avstånd,
- beskrivning av skjutteknik, personlig eller allmän,
- noteringar om avdrag och tillägg på avstånd vid uppförs-/nedförsmål.
27.3.3

Alla pilar som används vid jakttävling skall vara numrerade med helt tydliga
ringar, minst 3 mm breda och med ungefär 3 mm mellan ringarna.

27.4

Skyttarnas utrustning - speciella regler för handikappbågskytte

27.4.1

Speciella regler för olika skadegrupper inom handikappbågskytte
- Tetraplegiker (hög nackskada som medför att både ben och armar är förlamade) skjuter alltid sittande i rullstol.
- Paraplegiker (förlamade från midjan och båda benen) skjuter alltid sittande i
rullstol.
- Amputerade och rörelsehindrade kan skjuta stående, sittande i rullstol eller på
vanlig stol. Det alternativ skytt väljer vid start skall gälla hela tävlingen.

27.4.2

Speciella regler för tetraplegiker
- Strap (stödband över bröstkorg och stolsrygg) får endast spännas åt så att det
finns ett mellanrum mellan strap och bröstkorg på 8 cm.
- Stödbandage, krok och handtag utformas individuellt så att de passar respektive skytt. Fjäderbelastad release får ej användas.
- Medhjälpare vid skjutningen:
- avser i första hand tetraplegiker. Endast en medhjälpare får assistera under
tävlingen. Hjälp att sätta på pil och ändring av siktet får förekomma, dock
endast efter begäran från skytten.

27.4.3

Rullstolen
- Rullstolen skall vara så standardiserad som möjligt och anpassad till användarens vardagsbruk.
- Rullstolen skall inte vara speciellt anpassad för bågskytte.
- Rullstolen skall alltid stå med hjulen på marken/golvet. Rullstolen får ej bromsas med klossar eller liknande utan endast med för rullstolen avsedd broms.
- Skyttens fötter skall vara i eller på stolens fotplattor. Fotplattorna skall vara
fria från marken/golvet.
- Rullstolens bakstycke/ryggstöd får vara individuellt anpassat, höjden får inte
överstiga 30 cm.
- En ryggkudde med tjocklek upp till 5 cm får användas.
- Sittkudde med tjocklek upp till 15 cm får användas tillsammans med stödbräda/sittbräda med en maximal tjocklek av 13 mm som fast underlag.
- Ett stort och ett litet hjul skall vara på vardera sidan av skjutlinjen.
- Ingen del av rullstolen får nyttjas som stöd till bågen under skjutningen.
- Bågsidan av rullstolen får vara täckt för att skydda bågen. Detta under förutsättning att sådant skydd inte ger någon hjälp vid skjutning eller hindrar annan
skytt.
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