
WBHC 

  

IFAA World Bowhunter Championships  (W.B.H.C.) 

  

§ 1. Varaktighet 
  

WBHC skall hållas om fyra (4 ) separata dagar. 
  

§2.  Ansökan 
  

Ansökan från en IFAA medlemsnation att hålla ett WBHC skall ske i 
enlighet med IFAA stadgar. 
  

§3   Rotation 
  

WBHC skall rotera i de olika IFAA regionerna och skall ske i enlighet med 
IFAA stadgar och enligt följande schema. 
1999 2007 Etc.                                                               Europa 

2001 2009                                                                      Amerika 

2003 2011                                                                      S. Pacific 

2005 2013                                                                      Afrika 

  

§4   Omfattning 
  

WBHC skall omfatta två obligatoriska ronder och två alternativa ronder 
Alla WBHC Bowhunter ronder skall vara OMÄRKTA. 
  

§5   Officiella ronder för WBHC 
  

A          Obligatorisk rond(er) 

  
            Två st. IFAA omärkt Animal rond ( papperstapeter) 

  
B          Alternativa ronder (värdnationens val) 

  
            1. IFAA omärkt Animal rond (papperstapet) 

            2.  3-D 

            3.  3-D Två pils rond 

            4.  Special Animal rond 

            5.  Precisionsrond 

            6.  Jaktstigsrond 

NOT: Alternativa ronder kan vara en repetition av Obligatoriska ronder eller 
någon av ovanstående kombination enligt arrangörens val. 
  

§6   Speciella regler för World Bowhunter Championships (WBHC). 
  



(De generella regler som är framlagda i IFAA regelbok, skall tillämpas utom 
där speciella regler är bestämda härför). 
  

1 FUNKTIONÄRER 
  
Tävlingsfunktionärer såsom Tävlingsledare, Bankapten mm skall utses i 
enlighet med IFAA regelbok och som erfordras. 
  

2 PROTEST KOMMITTÉ 
  
En protest kommitté skall utses i enlighet med IFAA regelbok eller IFAA 
policy. 
  
3 TEKNISK KONTROLL 
  
En teknisk kontroll skall ske innan tävlingen. Varje deltagare måste visa 
fram sin utrustning inför en teknisk kontrollant för material kontroll på 
hänvisad plats och tid. Det är bågskyttens ansvar att hålla sin utrustning i 
ordning i enlighet med reglerna. Underlåtelse att göra det kan resultera i en 
protest från en annan skytt vilken kan medföra en diskvalifikation. 
  

4 TAVLOR/Figurer 
  
Papperstavlor skall vara de förbunds och kommersiella tavlor godkända av 
IFAA och framlagda som följer. Australien (ABA), Guthrie’s (Sydafrika), 
DFBV (Tyskland). NFAA (USA). Dessa tavlor skall ha Hjärt och Kroppsytor 
som överensstämmer med IFAA regelbok (nionde upplagan sidan 22 § 7 
sektion C del 2). 
  
3-D figurer godkända av IFAA 

1,        Alla kommersiellt producerade 3-D figurer. 
2,        Hemgjorda 3-D figurer förutsatt att Hjärt- och Kroppsytor är väl 

definierade och är lika från en figur till en annan inom samma 
figurstorlek. 

  

5. Skjutavstånd 
  
1.        Skjutavstånd för WBHC skall vara OMÄRKTA (okända). 
2.        Varje mål utefter banan skall ha en målskylt vid skjutpositionen med 

följande information. 
           a,   Målnummer 

           b,   Tavelstorlek (Grupp I, II, II, IV eller 3-D). 
           c,   Tillåten tid OM det är ett tidsmål. 
  
6. UTRUSTNING 

  



(skjututrustning skall vara som den är definierad i IFAA stadgar) 

  
1)    Pilar måste vara klart märkta med ringar, en ring för första pilen, två 

ringar för andra pilen, tre ringar för tredje pilen. Pilarna måste skjutas 
i avsedd ordning, första pilen först, Om en skytt av misstag råkar 
skjuta fel pil först måste han/hon omedelbart meddela detta till 
patrullchefen. 

  
2)    Bågkoger är tillåtna inom alla skjutstilar förutsatt att de är monterade 

så att ingen del av det eller dess fäste syns i båg- siktfönstret. 
  

3)    Kikare, optiska sikthjälpmedel såsom scope, avståndsmätare, och 
andra optiska hjälpmedel är ej tillåtna. Kameror får ej användas som 
avstånds mätning men får användas som dess syfte är att ta bilder, 
men endast efter det att alla skyttar skjutit färdigt det aktuella målet 

  
4)    Byte av utrustning under tävling 

  
    a, Byte av utrustningsdelar som kan innebära skjutstilsändring eller byte i 

syfte att underlätta skyttet mellan olika ronder, skall ej tillåtas. 
  
    b, En skytt måste tävla i WBHC med samma utrustning som han/hon 

startade med, med undantag från eventuellt materialfel. 
  
    c, Bågstyrka får ej justeras under någon av ronderna under tävlingen, 
  
    d, Siktespinnar får ej flyttas under någon rond av tävlingen. 
  

    e, Pilhastighet får ej överstiga 300 fot/sek plus minus tre procent. 

  
7  Skjutregler tillägg. 
  

1.           Ingen tävlande, eller annan person som inte är officiell arrangör 
av tävlingen, får kartlägga eller inspektera tävlingsbanorna innan 
skjutning. 

  
2.           Ingen icke tävlande person får följa med patrullerna ut på 

banorna. (Inga gäster) Minderåriga barn tillåts. 
Arrangören får bemyndiga person för banan såsom tävlingsledare 
och press. 

3.           Att tala om avstånd för en annan skytt är totalt förbjudet och kan 
resultera i diskvalifikation. 

  



4.           Ingen patrullmedlem (eller medlem från annan patrull) får gå 
framåt från skjutpålen innan hela patrullen skjutit färdigt sina pilar 
från den pålen. 

  
5.           Inbördes i patrullerna skall de två första skyttarna skjuta först på 

första målet, och de andra två först på nästa mål o.s.v. genom 
hela ronden. Dessa antal kan behöva modifieras beroende på 
totala antalet skyttar i patrullen eller antal som kan skjuta 
samtidigt vid ett visst mål. 

6.            Ingen skytt får skjuta från position framför den riktiga skjutpålen. 
En fot skall nudda eller inte befinna sig mer än sex tum bakom 
eller om endera sidan av skjutpålen. 

  

8 Poängräkning 
  

1.           Pilen måste ha brutit linjen och tangera poängzon för att få 
räknas. 

2.           På 3 D figurer, skall pilar i fundament, och i horn eller tagg ej 
räknas.              

  
WBHC officiella ronder 
    1. IFAA omärkt animalrond (papper) 

a.     Tavlor. Tavlor godkända av IFAA märkt rond: ABA, GUTHRIE’S, 
DFBV; NFAA. (Specificerade i speciella regler för WBHC) 

  
b.    Standardbana. Som specificerad i IFAA regelbok för märkt 

animalrond. 
  

c.     Skjutstationer. Som specificerad i IFAA regelbok för märkt 
animalrond, förutom att avstånd ej skall anges. 

  
d.    Poängberäkning. Som specificerad i IFAA regelbok för märkt 

animalrond. 
  

  Hjärta Kropp 

1:a pilen 

2:a pilen 

3:e pilen 

20 

16 

12 

18 

14 

10 

  



    2. 3-D 1 pils rond 
  

a.     Figurer. 3-D figurer erkända av IFAA, och specificerade i WBHC 
regler, endast tredimensionella figurer får användas för denna 
rond. 

  
b.    Standardbana. Standardbanan skall bestå av 28 mål. 

  
c.     Skjutpositioner. Skjutpositioner skall vara omärkta och placerade 

på maximalt 60 yards för seniorer, 50 yards för juniorer, och 30 
yards för Cub. 

  
d.    Poängräkning. Endast en pil per mål. 
  

Zon Poäng 

Hjärta 

Kropp 

20 

18 

  

    3. 3-D 2 pils rond 
  

a.     Figurer. 3-D figurer som 3-D enpils rond, och specificerade i WBHC 
regler. 

  
b.    Standardbana. Standardbana skall bestå av 28 mål. 

  
c.     Skjutplatser. Två skjutpålar per mål satta på olika avstånd, max 

avstånd som 3-d enpilsrond. 
  

d.    Poängräkning. Båda pilarna räknas. 
    

Zon Poäng 

Hjärta 

Kropp 

10 

8 

  

    4. Special Animal rond 
a.    Tavlor. IFAA godkända papperstavlor som specificeras i uppsatta 

regler för WBHC. Tavlor får skäras ut och limmas eller fixeras på 

wellpapp eller annat buttmaterial om så önskas. Om de skärs ut 
måste kroppslinjen lämnas intakt.  



3-D figurer av valfri storlek bör användas där så föreskrivs i de 

individuella delarna av ronden. 

  
           b. Standard bana. Standard bana skall bestå av: 

                   6 st. max                          Tidsmål 
                   6 st. max                          Flock mål (3-D figurer får 
användas) 

                   6 st. max                          Grupp mål 
                   10 st. min                         Klassiska Animaltapeter 

    
Skjutplatser.  Max 50 yards för seniorer och juniorer, 30 yards 
för Cub. 

 
Inga minimum avstånd. 

  
b.  Poängräkning, Tre pilar skall skjutas och beräknas enligt följande: 

  

                 Hjärta Kropp 

1:a pilen 

2:a pilen 

3:e pilen 

10 

6 

4 

5 

3 

2 

NOT: Maximal poäng för tre pilar är 20 (10+6+4=20) 

  

A. Tidsmål. 
  

1. Endast en skjutpåle  (per skytt) 

2. Tre pilar skall skjutas inom 30 sekunder. 
3. Om skytten överskrider den tillåtna skjuttiden skall alla pilarna räknas 

förverkade. 
4. Skytten skall stå beredd med en pil nockad på icke uppdragen båge. 

Andra och tredje pilen skall finnas i bågkogret, ryggkogret eller 
standard kogret. Markkoger tillåts ej såvida sådana placerats vid 
varje skjutpåle av arrangören. Pilar får inte stickas ner i marken 
eller läggas fram inom räckhåll på marken. Skytten skall meddela 
tidtagaren att han är redo att skjuta med ett tydligt “KLAR“, 
tidtagaren skall då ge startsignal. Bågen får endast dras upp vid 
startsignal. 

5. Pilarna skall skjutas en åt gången på ordinärt vis, utrustning som 
tillåter att fler pilar skjutes samtidigt är förbjudna. 

6. Skytten måste sluta omedelbart när stoppsignal ges. 

7. Ifall en uppenbar fara skulle uppstå som kan förorsaka 
olyckshändelse, skall tidtagaren stoppa tiden och han får starta 
den igen när faran är över och det anses säkert att fortsätta 



  

B. Flockmål. ( 3-D figurer får användas.) 
  

1. Endast en skjutpåle per skytt. 
2. Tre åtskilda buttar markerade A-B-C,  på olika avstånd. 
3. De tre pilarna skall skjutas i ordningen A-B-C. en pil på respektive butt 

(tavla) 

4. Alla tre pilarna skall poängberäknas. 
  

C. Gruppmål 
  

1. Tre skjutpålar på olika avstånd. 
2. En butt med tre skilda tavlor markerade A, B och C. 

    Två eller fler buttar placerade sida vid sida får användas på längre 
avstånd där tre tavlor inte kan placeras på en och samma butt. 

3. Tre pilar skall skjutas i ordningen A-B-C, en från respektive skjutpåle. 
1.   tre pilarna skall poängberäknas. 

  

D. Klassiska Animal mål. 
  

1.  Ett mål en tavla. 
2.  Tre skjutpålar på skilda skjutavstånd. 
3.  Målen får placeras så som terrängen tillåter inom maximalt avstånd 

på 50 yards för seniorer och juniorer, 30 yards för Cub. 
4.  Skytten skall skjuta första pålen först och sedan avancera fram mot 

tavlan och skjuta en pil vid varje påle. 
5.   Alla 3 pilarna skall poängberäknas. 
  

V. Precisions rond. 
  

a.            Tavlor: Tavlor skall vara av IFAA godkända Animaltavlor. 

  
b.           Standard Bana: En standard bana skall bestå av följande 28 mål. 

8 st. Grupp 1 tavlor vid maximalt 50 yards för Seniorer och 
juniorer, 30 yards för Cub. 
10 st. Grupp 2 tavlor vid maximalt 40 yards för Seniorer och 
juniorer, 20 yards för Cub. 
10 st. Grupp 3 tavlor vid maximalt 30 yards för Seniorer och 
juniorer, 15 yards för Cub. 

  
c.            Riktpunkter. En färgad riktpunkt skall finnas inuti Hjärtringen på 

varje tavla med ett minimiavstånd på 2 cm från hjärtzonslinjen. 
Riktpunkten får placeras var som helst inom ringen allt efter 
arrangörens godtycke förutsatt att minimiavståndet på 2 cm 
åtföljs. 



  
d.           Riktpunktens storlek 

  
    Den färgade riktpunktens storlek skall vara: 
  

Tavla Storlek (diameter) 

Grupp 1 

Grupp 2 

Grupp 3 

10 cm 

7.5 cm 

5 cm 

    

e.           Skjutpositioner: En skjutpåle per mål. 
  
f.              Poängräkning: En pil per mål 

                 

Zon Poäng 

Riktpunkt 
Hjärtring 

Kroppsträff 

20 

10 

5 

    

VI Jaktstigs rond 
  

a. Standard bana: 
  
En standard bana skall bestå av följande 28 mål: 
7 (max) Jaktstigs mål (3-D figurer får används på något eller alla mål) 

7 (max) Träd positionsmål (3-D figurer får användas på något eller alla 
mål) 

7 (max) Rörliga mål. 
7 (min)  Klassiska Animal mål 
  

b.    Maximalt tre pilar får skjutas och endast en av dessa tre räknas, 
(för utom på de rörliga målen där endast en pil får skjutas och 
bokföras). Skytten skjuter endast till träff har erhållits. Om första 
pilen träffar behövs inte fler pilar skjutas. Den första pilen (av tre) 
som träffar målet poängföres. En skytt får ej återvända till 
skjutpålen och skjuta återstående pilar om han/hon gått framåt mot 
målet. 

  
c.     Jaktstigsmål 

En skytt i taget ur patrullen skall följa en snitslad stig. Målet skall 
inte vara synligt från startpunkten utan när skytten följer stigen skall 
målet komma inom synfältet. Skytten måste själv avgöra vart utefter 
stigen målet skall beskjutas. Skytten får inte gå tillbaks på stigen 



ifall målet försvinner ur sikte. Jaktstigs mål/ronders säkerhet och 
uppbyggnad tas upp i banföreskrifterna. 

  
d.    Trädställningsmål. 

Trädställningsmål skall utnyttja plattformar som skjutplatser, Cub 
skall skjuta från en markpåle och skall inte använda plattformarna. 
Skjutplattformarnas säkerhet och utförande tas upp i 
banföreskrifterna. 

  
e.    Rörliga mål. 

           1. Endast en pil får skjutas på rörliga mål. 
     2. Målet skall beskjutas från en punkt mellan två flaggor, en på 

vardera änden av skjutlinjen. Varje flagga skall ha en 
säkerhetsmarginal på minst 10 yards. 

     3. En skyddsskärm måste finnas som skydd för skötaren. Målet 
måste köras innan patrullen börjar skjutningen så att de kan 
uppfatta med vilken hastighet målet kommer att ha. 

     4. Poängberäkning. På rörliga mål är endast en pil tillåten att 
skjutas och räknas. 

           

Zon Poäng 

Hjärtring 

Kroppsträff 
20 

18 

  

2.    Rörliga måls säkerhet och utförande tas upp i 
banföreskrifterna. 

f.       Klassiska Animal mål. 
1.    Klassisk Animal mål skall användas som tas upp i Special 

Animal rond. 
2.    En tavla per mål. 
3.    Tre skjutpositioner på skilda avstånd med max 50 yards för 

seniorer och juniorer, 30 yards för Cub. 
4.    Inga minimiavstånd. 
5.    Från första pålen och framåt mot målet skall en pil skjutas vid 

vardera pålen. 
6.    Alla tre pilarna skall räknas: 

  
  Hjärta Kropp 

1:a pilen 

2:a pilen 

3:e pilen 

10 

6 

4 

5 

3 

2 

    



BANFÖRESKRIFTER. 

  

1. BANLÄGGNING. 
  

Vid läggning och byggande av en Bowhunter bana skall följande 
punkter beaktas. 

a.     Skjutavstånd som används skall vara de för varje enskild 
rond eller del av rond bestämda. 

b.    Alla tavelbuttar skall vara väl förankrade utan risk för 
tippning. 

c.     Varje skytt oberoende av längd skall ha fri sikt till tavlan. När 
en bana för enbart Cub bygges skall hänsyn tas till reducerad 
längd på skyttarna. 

d.    Skjutlinjer, områden etc. behöver inte nödvändigtvis vara i en och 

samma nivå på en fältbana. T.ex. kan mål placeras i typiskt naturlig 

växtlighet. Målet får inte avsiktligt döljas från fri sikt. Vid 

skjutning vill en del jagande skyttar ta ett svårare skott, arrangören 

behöver inte anta detta som en norm. Vi skall presentera 

representativa och skjutvänliga ronder. inte bygga en hinderbana 

eller ett prov i akrobatisk skicklighet. Någon grad av svårighet är 

tillåtet, blandad med en balans av hänsyn till icke jagande 

bågskyttar. Alla skyttar måste ha en fri sikt till målet. 

  

2. RÖRLIGA MÅL. 
Rörliga mål får inte förorsaka hinder för trafiken på banorna, 
endast en pil skall skjutas och räknas  för varje skytt på dessa 
mål. Rörliga mål måste planeras och byggas med högsta hänsyn 
till säkerhet, både för skyttar och målskötare (funktionär som 
handhar målets rörliga mekanismer) 

  

3. MÅLSKÖTARE. 
Målskötare får inte befinna sig i skjutlinjen. Positionen behöver 
inte vara en punkt mellan skytten och målet. Om positionen är 
bakom skytten undan från målet, är inga speciella åtgärder 
nödvändiga. Om målskötarens position någon annan stans än 
bakom skytten, måste målskötarens position skärmas av för 
eventuell förlupna pilar. En avskärmad position definieras som en 
uppbyggd barriär som förhindrar förlupna pilar att tränga in i 
positionen. Målskötaren får inte exponera sig själv till skada från 
det att målet frigjorts och tills har avslutat sin rörelse OCH att "allt 
klart“ signalerats från skjutlinjen. 
  

4. TRÄDSTÄLLNINGSMÅL 



Inga kommersiella eller hemgjorda trädställningar får användas, 
utan trädställningsskjutning skall simuleras från ordentliga 
skjutplattformar. 
  

5. SKJUTPLATTFORMAR. 
Skjutplattformar skall användas för att simulera trädställning. När 
de används måste plattformen vara så stabil att det inte uppstår 
några säkerhetsrisker för skytten som skall använda den. En 
plattform skall byggas så att den samtidigt rymmer två skyttar 
oberoende av storlek, även om det rekommenderas att endast en 
skytt åt gången skall tillåtas använda plattformen, absolut inte fler 
än två. 
  
Plattformen skall byggas så att den tillåter lätt och säkert tillträde. 
Trappsteg skall vara stabila nog att användas säkert av alla 
skyttar. Handräcken bör läggas till i de flesta fall för att 
komplettera stegmontaget. Inga ranka stegar eller andra 
anordningar accepteras för att få tillträde till plattformen. 

  
Ett räcke om minst tre fots (1 meters) höjd skall finnas runt själva 
plattformen förutom det utrymme som erfordras för tillträde via 
trappa. 

  
NOT: en plattform byggd mot en bergsida tillåts ha ett rakt tillträde 
från målstigen, i sådana fall kan man bortses ifrån kravet om 
trappsteg. 
Arrangören måste tänka på att syftet med plattform är att 
ombesörja upphöjd skjutmöjlighet och inte att bygga en 
hinderbana. 
Plattformar som inte anses säkra vid IFAA inspektionen får inte 
användas utan skjutplatsen skall då flyttas ner på marken. 

  

6. JAKTSTIGSRONDER. 
Stigskytte, snör- eller repskytte, Jaktstigsskytte eller motsvarande 
under annat namn, måste läggas med speciell omtanke om 
säkerheten. Arrangören måste vidtaga extrem uppmärksamhet 
när skjutområden anläggs. 

           
           Grundförutsättningar är: 
  

a.     En jaktstigsrond skall utrustas med ett upphöjt rep eller 
motsvarande att utmärka gångvägen. 



b.    Början på skjutzonen skall utmärkas med en flagga i klar färg, 
knuten eller förankrad säkert i repet, slutet på skjutzonen skall 
vara likvärdigt märkt. Det föreslås att start och slutflaggor skall 
göras i förutbestämda färger såsom grön (start) och röd (slut). 

c.     Ingen skjutning får ske annat än mellan dessa flaggor. 
d.    Speciell omtanke måste tagas till att skytt som nyss har skjutit 

lämnar farozonen innan nästa skytt påbörjar sin skjutning från 
någon punkt mellan flaggorna. 

e.    Den normala säkerhetszonen bakom målet måste utvidgas 
med tanke på större skjutvinklar. (P.g.a. skott från olika ställen 
på målet.) 

f.       Det rekommenderas att Jaktstigsronder, om så är möjligt, 
anlägges på en del av banområdet så att ingen annan aktivitet 
sker i skjutriktningarna. (Inga mål eller stigar bakom målet eller 
inom dess skjutvinklar). 

 


