
Punkter intressanta för Sverige under Europamötet i Bukarest 5-6 mars 2016

Punkt 4

a)  EBHC 2016 Österrike. Trudy Medwed höll en presentation om tävllingen, med bland annat 

kartor över skjutområdet, parkering, aktivitetsområde, inskjutning och banornas placering. Totalt 

åtta (8) banor redo och en reservbana nio (9) banor totalt, (finns utrymme för en 10e bana) är redo 

för EBHC 2016 i Österrike. Tävlingen kommer äga rum i Hinterglemm med ca 2000 startande.

b)EIAC 2016 spanien. José presenterade upplägget och placeringen av EIAC 2016. Det skulle vara 

gångavstånd till shopping, krogar, restauranger i förhållande till skjutcentrat.

c) EFAC 2017 Tyskland. Walter presenterade nästa års EFAC som går av stapeln i Hohegeiss i 

mitten av Tyskkland nästa år. Det är planerat för 5-7 banor, registrering möjlig från 2016-07-01.

d) EBHC 2018, Tyskland – under process

e) EIAC 2018, ej bestämt än. Intresserade länder Ungern och SVERIGE. Ungern ska återkomma då 

hyra av lokal måste ses över, priserna har gått upp på lokalen som använder 2011 och Ungern 

hoppas på att en nya hall byggs, med vettigare pris på hyran.

Sverige är intresserade om FLINTEN inte är en tvungen sak. Urmas anser att Flinten är en 

nödvändighet och föreslår att det kan vara en ”kort flint” på 20y som max avstånd. Ordinarie 

maxavstånd på en Flint  är 30y.

f) EFAC 2019, ej bestämt. Intresserade länder Nederländerna, Estland,Rumänien, Beligen 2019 

ELLER 2021. Beslut för EFAC 2019 kommer tas på 2017 års Europamöte.

g) EBHC 2020 förslag sedan tidigare; Frankrike, Confolens. Saskia berättde om den tänkta platsen. 

Sverie ansåg Frankrike som trovärdiga arrangörer av EBHC 2020 men Ungern ville skjuta på det 

slutgiltiga beslutet med motiveringen att fler länder skulle ha möjlighet att ansöka om EBHC 2020. 

Därav beslutas detta helt och hållet först på nästa års (2017) Europamöte. 

Punkt 6

a) instruktörer: mötet kommer ske i Bukarest 1-2 november 2016.



b) brev från Loet Smith diskuterades, angånde team of nations.

c) AAEs betydelse i IFAA: AAE är tänkt att vara en ”länk” in i IFAA för länder som inte har eller av 

någon anledning inte får ha IFAA anslutet förbund, men som vill skjuta IFAA. Det har hänt att 

länder som redan har IFAA anslutet förbund valt att ansluta sig till AAE, detta ska ej vara tillåtet 

längre. Därutöver ska dom länder som ansluter sig till IFAA via AAE benämnas med tex AAE-

Danmark, för att kunna indentifiera landsursprung.

Det diskuterades sedan om vi ska godkänna Israel att ansluta sig till AAE, svaret blev JA.

d) Ny åldersgrupp 70+ : Finlands förslag att vi ska införa en klass 70+ då dom anser att det är en 

stor skillnad på veteraner 55-70, Finland föreslog även att 70+ klassen bara ska skjuta 3 dagar på 

tex EFAC, för att orka med tävlingen. Steve Kendrick sa dock att detta varit uppe hos IFAA world 

två (2) gånger redan och avslagits. Han sa att vi kan föra det vidare till IFAA world men med risk 

att det röstas ner igen. Ett godkänande från IFAA World skulle även innebära extra medaljer (blir ju 

en till åldersgrupp), ett alternativ är isåfall att höja veteran åldern från 55år till 60 år, detta måste 

isåfall upp som förslag till IFAA World.

e) inga anteckningar om detta

f) chairman IFAA Europe – Kandidater var Trudy Medwed (Österrike) och Sebastian Vanky 

(Ungern). I en sluten omröstning blev resultatet 8 röster till Medwed och 10 röster till Vanky.

7. Nästa möte – äger rum i Spanien 3-5 Mars 2017

9. ”Annex” - bland annat skopmätning, ett brev från Loeth Smith med förklaringar att skopmätning 

är ”fusk” och att det tar lång tid. Loeth vill helt enkelt få bort skopmätning för att göra omärkta 

ronder svårare för compoundskyttar.

Det blev heta diskussioner och idiot förslag som att man inte ska få ta ner när man dragit upp 1a 

gången, vilket är livsfarligt ifall  man tex skjutigt ett långhåll innan och glömmer att ställa om 

siktet. Även Kendrick sa att detta var farligt och därför ett uselt förslag. Trots detta fortsatteVanky 

att predika om att endast få dra upp en gång och ej få ändra siktet efter det. Det var även förslag på 

att man endast ska få ta ner OM det blåser, om peepen vritt sig etc, MEN hur ska man kunna kolla 

det?

Det slutgiltiga beslutet om skopmätning blev flytande. Möjligt att ärendet skulle fortgå till IFAA 



world.

Diskussion om Team of  Nation: Det måste förenklas , der ska vara  minst fyra (4) och max  fem (5) 

skjutstilar, vilka dessa ska vara specifikt ska bearbetas. Utifrån EBHC tidigare år tog man ut 

exempel lag av team of nation och det konstaterades att med 5 skjutstilar kunde man ta ut x antal 

fler lag.  Endast ETT team of nation lag per land är tillåtet, (finns länder som kan få ut fler än ett 

lag, därav regeln).Det ska också vara bestämt INNAN tävlingsstart vilka deltagare som ska vara 

med i team of nation laget. Ändring av skyttar under loppets gång är således inte tillåtet ( annars 

skulle man byta under tävling och alltid ta dom med högst poäng).

Skilda dam/herr lag nämndes också men uppfattade inte hurvida det skulle bli aktuellt eller inte.


