
  

                       T Ä V L I N G S R E G L E R 

  

§1 Världens kontinentala regioner 

  
IFAAs kontinentala regionerna i världen skall vara: 
Afrika 
Australien (inklusive Asien och Oceanien) 
Europa 
Nord Amerika 
Syd Amerika 
  

§ 2 Styrelsens berättelser. 

  
Ordförande, vice ordförande, sekreteraren och kassören skall 
med jämna mellanrum iordningställa skriftliga berättelser, var och 
en om sin verksamhet, och sända kopior till samtliga ledamöter i 
kommittén. 

  

§ 3 Kommittéer. 
  

Ordförande skall, om han finner det nödvändigt, utse speciella 
kommittéer att handhava nödvändiga funktioner inom förbundet. 
Varje kvalificerad medlem i förbundet kan väljas att ingå i 
specialkommittéer. 

  

§ 4 Års- och medlemsavgift. 
  
Årsavgiften skall fastställas  av kommittén och skall träda i kraft 
1:a  januari. Sista inbetalningsdagen för fastställda avgifter är 
sista februari samma år. 

  

§ 5 Tävlingar, priser och troféer. 
     A.. Världs- och Regionala mästerskap 

1.     Tid och plats beslutas med 2/3-dels majoritet av kommittén. 
Kommittén skall också fastställa alla vilkor för ledandet  tävlingen. 
Världsmästerskapen skall omfattas av IFAA World Field Archery 
Championships (WFAC), IFAA World Indoor Championships (WIAC), 
World Bowhunter Championships (WBHC) och IFAA World 3D 
Championships (W3DC). Tävlingsplatsen för världsmästerskapen 
skall i turordning växla mellan IFAAs olika regioner, 



2.     När en region inte lyckas nominera för sitt tilldelade WFAC, WIAC, 
WBHC eller W3DC, kommer ansökningar från andra regioner att bli 
accepterade. När en ansökning accepterats utanför den ordinarie 
turordningen skall nästkommande mästerskap av samma slag 
erbjudas nästa region i turordningen. Den region som skulle ha stått i 
tur om inte turordningen brutits. 

3.     En nation som vill stå som värd för ett världsmästerskap skall betala 
en deposition för att visa sin välvilja. När en ansökan blivit accepterad 
eller senast 60 dagar därefter skall en summa av 500 pund sterling 
deponeras hos IFAA s kassör. Om en nominering dras tillbaka inom 
ett år skall en summa av 200 pund sterling anses förverkad. Om 
tillbakadragandet sker inom 2 år skall en summa av 350 pund sterling 
anses som förverkad, Efter 3 år anses hela summan förverkad. 
Denna summa skall då tillfalla den nation som åtar sig värdskapet 
istället. Ovanstående vitesplan gäller endast under förutsättning att en 
nominering accepteras minst 4 år före tävlingsåret. Vid en kortare tid 
skall en pro rata vitesplan användas 

    

    B. Övriga tävlingar. 
  
Kommittén skall leda och/eller sanktionera tävlingar för bågskyttar 
från en nation såväl som för bågskyttar från två eller flera 
nationer. Kommittén skall fastställa alla villkor för ledandet 
och/eller sanktionen. Vice ordförande skall ha suverän auktoritet 
att avgöra om alla villkor för sanktionen av IFAA har uppfyllts eller 
kommer att uppfyllas. 

  

    C. Nationslag. 
  
Vara nuvarande medlemmar i det landets förbund. 

a, Att ha varit bosatt i detta land i en period av 30 dagar de 

sista 12 månaderna eller 
b, Vara landsman i detta av födseln eller naturalisering.   
c, Att inte ha skjutit som medlem av något annat IFAA anslutet  

landslag under samma 12-månadersperiod. 
  

    D. Priser/troféer 
  
Sekreteraren skall ha uppsikt över alla priser och troféer inom IFAA, 
och skall upprätta en förteckning över dem, och däri, upptaga 
donatorns namn, stipulationer samt namn och resultat av vinnare. 
Ansvaret för ersättandet av tagna priser, ligger hos vinnarnas 
förbund att ett liknande pris som det tagna anskaffas. 



  

§ 6 Skjutstilar i Tävling. 
  
A.    Alla tävlingar skall bestå av  samtliga skjutstilar. 
  
B.    Regler för priser. 
  
C.    På nationell nivå, i överensstämmelse med praxis inom det nationella 

förbundet. 
D.    Speciella av IFAA ledda eller sanktionerade tävlingar, i 

överensstämmelse med principer fastställda av IFAA kommittén. 
E.    Vid World Bowhunter Championchips, World 3D Championships, 

World Indoor Championships och World Field Archery 
Championchips, skall guld, silver och brons medaljer utdelas i vare 
deltagande skjutstil. 

F.     Klasspriser för B och C klass vid WFAC enbart utdelas i enlighet med 
antal deltagare i skjutstilen enligt principen Medaljer/Deltagare 
1/1     2/4  3/7  4/12        5/20+ 

Det skall inte vara något klasspris i A-klassen 
             

G.   Regler beträffande amatörtävlingar skall vara de som fastställs av 
IFAA kommittén. 

H.    Regler beträffande professionella tävlingar ska vara de som fastställs 
av IFAA Kommittén. 

A.      
I.        IFAA antar I. O. K. doping policy, kontroll och genomförande av 

denna policy vilar i kommitténs händer 

J.      Världsrekord kan slås på IFAA världsmästerskap, eller IFAA 
sanktionerat regionalt mästerskap, IFAA skall erkänna världsrekord 
noteringar skjutna på utomhus- eller inomhus- sanktionerade världs 
eller regionala mästerskap endast av skyttar som är medlemmar i ett 
ansett medlemsland. IFAA skall anslå rekordlista vid varje världs eller 
regionalt mästerskap som finns i varje skjutstil. IFAAs sekreterare 
skall följa upp gällande poäng lista och skall upprätta tidsfrister och 
andra kriterier som erfordras, för att en rekordnotering skall bli giltig. 

  

§ 7 Allmänna regler för fältskyttetävlingar. 

  
A. Termer 
Unit           En 14 måls bana, som innehåller alla officiella må 
Round      Två sådana banor, eller en bana två gånger. 



Marker      Skjutpåle. 
Face         Måltavla.  
Butt           Bakgrund på vilken en måltavla är uppsatt.            
Target      Mål - denna term har samband med skjutstationen: t.ex "4:e 
målet". 
Spot         Riktpunkt. 
Stop         Stopp - varningsrop till andra skyttar.         
Walk up    En tavla där skjutstationerna är på olika avstånd och där de 

längsta avståndet skjutes först och de andra avstånden i följd, 
             ("gå upp" mot tavlan).     

Fan           Solfjäder - en tavla med fyra skjutstationer på samma avstånd 
från butten.   

Straight     Rak - en tavla på vilken det endast finns ett skjutavstånd, och 
från vilket alla pilar skjuts. 

B.   Tavlor. 

1.       
2.     Måltavlor får ej placeras ovanpå andra större tavlor, ej heller får det 

förekomma några märken på butten eller i förgrunden som skulle 
kunna användas som riktpunkt. 

3.     Butten måste stå vinkelrät mot skjutriktningen. 
4.     I alla officiella IFAA ronder måste ett minimum av åtta måltavlor 

användas på alla buttar som fordrar 20-cm:s tavlor.                 
  

Måltavlorna skall vara arrangerade på följande sätt: 
Två fyrkantiga grupper om vardera fyra tavlor ( se bild). 

                       

                        
  
Minst två tavlor måste användas där 35-cm:s tavlor är angivna. 
Dessa måltavlor skall vara horisontellt placerade sida vid sida. 
  
C. Skjutstationer. 
  
1.    Varje tavla skall ha en anvisningsskylt. Denna skall vara klart synlig, 

när man går fram till första skjutstationen. Denna skylt skall ha 
följande information: 

Målnummer och skjutavstånd 



  
2.    Avståndet till måltavlan, skall också angivas på varje skjutpåle. 

Åtminstone en skjutpåle per avstånd är obligatorisk. Flera skjutpålar 
får användas om det föredras av det nationella förbundet. 

3.    När pålar med samma skjutavstånd används, skall det minsta 
avståndet mellan två närbelägna pålarna vara 3 fot och det största 
avståndet mellan de yttersta pålarna 15 fot. 

4.    20-cm:s måltavlor skall skjutas i följande ordning: överst till vänster, 
överst till höger, nederst till vänster och nederst till höger. (se bild) 

  

             
  
    
  
5. 
.    På 35-cm:småltavlor, skall alla fyra pilarna skjutas på en tavla. Pilarna 

som skjutes från vänster sida om skjutpåle, skall skjutas på vänstra 
tavlan, från höger sida om skjutpåle på högra tavlan. 

7.    På 50-cm:s måltavlor, skall alla fyra pilarna skjutas på en tavla. Regel 
'C 5' tillämpas om flera måltavlor användes. 

8.    På 65-cm:s måltavlor skall alla fyra pilarna skjutas på en tavla. Regel 
'C 5'  tillämpas om flera måltavlor användes 

  
D. Utrustning. 

1.    Alla slags bågar, som har två böjliga lemmar, utom ett armborst 
eller en båge med mekanisk draganordning. 

2.    Optiska sikthjälpmedel är tillåtna. 
3.    Skytten skall hålla såväl bågens massavikt som dragvikt, utan hjälp 

av yttre anordningar andra än de, som beskrivs i skjutstilsreglerna. 
4.    Pilhastighet får ej överstiga 300 fot/sek plus minus tre procent. 

  

E.   Skjutstilar 
1   Barebow - rekurv och compound ( BB ). 

a.     Bågar, pilar, strängar och tillbehör skall vara fria från sikten, 
märken, fläckar eller lamineringar, som kan användas som 
siktmedel.              



b.    Justerbar pilhylla, som reglerar avståndet mellan pilen och 
bågens siktfönster är tillåten. 

c.     Stabilisatorer är tillåtna. 
d.    Endast ett permanent nockläge får användas, markerad av 

en eller två indikatorer. 
e.    Inga andra mekaniska anordningar än en ej justerbar 

dragindikator eller 'klicker' samt vattenpass är tillåtna på 
bågen, monterade så att de ej är synliga ovanför pilen. 

f.       Alla pilar skall vara identiska, beträffande längd, vikt, 
diameter, fjädring och nockar, utan hänsyn till färg och med 
tillåtelse för slitage. 

  
2.  Fristil Limited -rekurv och compound ( FS ). Limited = begränsad 

Alla typer av sikten är tillåtna. 
Release (mekanisk släpanordning) är ej tillåten. 
  

3.  Fristil Unlimited ( FU ).  Unlimited = obegränsad. 

 Alla typer av bågar, sikten, releaser erkända av IFAA kommittén är 
tillåtna. 
  
4.  Bowhunter - rekurv och compound ( BH ). 

a.    Båge, pilar, strängar och tillbehör, skall vara fria från siktmärken 
och/eller lamineringar som kan användas som siktmedel. 
Vattenpass monterat på bågen är ej tillåten. 

b.    Inga anordningar av något slag, som kan användas till siktning, får 
sättas fast på skyttens utrustning. Klicker är ej tillåten. 

c.    Endast ett permanent nockläge får användas. Nockläget får 
markeras av en eller två indikatorer 

d.    Endast en konsekvent ankringspunkt  är tillåten. 
e.    Skytten skall vidröra pilen när den är nockad, med pekfingret mot 

nocken. Fingerposition får ej ändras under tävling. För de fall då 
fysisk handikapp föreligger skall undantag göras. 

f.       Alla pilar skall vara identiska beträffande längd, vikt, diameter, 
fjädring och nockar, utan hänsyn till färg och med tillåtelse för 
slitage. 

g.    Brusch buttons eller strängljuddämpare på dess föreskrivna plats 
eller minst tolv tum över eller under nockläget, samt bågkoger 
monterat på bågens utsida med ingen del av kogret eller 
fastsättningsanordningarna synliga i siktfönstret, får användas. 

h.    En rak stabilisator, kopplingsanordning inberäknad om sådan 
används, får inte överstiga 12 tums längd från bågens baksida 



mätt, får användas. Inga delade stabilisatorer eller motbalanser 
skall vara godkända. Bussningen (där stabilisatorn är fastskruvad) 
räknas som del av stabilisator. 

i.       Bågstyrkan får ej ändras under en 28-måls rond. 
  

5     Fristil - Bowhunter Unlimited ( BU ). 

a.    Alla typer av bågar och släpphjälpmedel, som godkänts av IFAA 
kommittén, är tillåtna. 

b.    Ett sikte med max 5 fasta referenspunkter, som ej får flyttas under 
a.     en rond, är tillåtet. 
b.    Siktnålarna skall sitta på ett rakt fäste och i en rak linje från nockläget 

till siktespunkten med endast en referensmöjlighet på varje siktpinne. 
Scope eller siktnål med skuggring eller liknande, är ej tillåtet. 

c.     Release (släpphjälpmedel ) är tillåten. 
d.    En munkula eller strängsikte är tillåtet, men ej båda. Ingen form av 

förstorning får användas i 'peepsight' 
e.    Pin skydd/gren skydd får användas förutsatt att avståndet mellan 

underkanten av skyddets överliggare och översta pinnen är större än 
avståndet mellan översta och näst översta pinnen, samma frigång 
som för den övre pinnen skall även gälla för den nedersta pinnen och 
överkanten av det nedre skyddet. 

f.       Alla andra regler beträffande bowhunterstilen skall tillämpas. 
  
6. Bowhunter Limited 
  
Samma regler som för Bowhunter Fristil Unlimited gäller, utom att 
release ej är tillåten. 
  
7.    Longbow ( LB ). 

a.      En hel raklemmad båge, i vilket material som helst. 
När den är strängad skall bågen placerad med strängen placerad 
vertikalt, skall vinkeln mellan tangenten från vilken punkt som helst på 
lemmarna och en tänkt horisontell linje, hela tiden öka när denna punkt 
flyttas längre ut från hantagssektionen räknat. 
Ändförstärkning inte överstigande 12,7 mm (½’’) i höjd räknad från 
lemytan, och inte längre än 38.1 mm (1 ½’’) mätt från lemänden är 
tillåten. 

b.     Mittdelen måste vara helt fri från märken eller repor som kan 
användas som riktmedel. 

c.      Bågen får ha siktfönster och pilhylla. 



d.     Endast ett nockläge är tillåtet, som får vara markerad med 1 eller 2 
indikatorer. 

e.     Pilarna skall vara av trä, fjädrade med naturfjädrar, de måste vara av 
samma längd och ha likadana spetsar, men utan hänsyn till färg. 

f.        Nockar kan vara av valfritt material, valfri vikt på spetsar får 
användas. 

g.     Bågen måste skjutas med s.k. mellangrepp (pilen hålls mellan pek- 
och ringfingret. "Mediterranean loose" 

h.      En konstant ankringspunkt måste användas. 
  

F. Indelning vid tävling. 

1. Professionella - endast vuxna-proefessionell status 
  
En som tillkännager sig som professionell eller som registrerar sig 
som professionell vid någon tävling eller som tävlar för en 
professionell prissumma eller professionellt pris i en tävling. 

 Två tävlingsstilar. 

Fristil Unlimited, Inga restriktioner 
Män och kvinnor ska tävla i separata klasser 
Fristil Limited, inga releaser är tillåtna. 

  
En professionell äger rätt att dra sig till baka som proffs tidigast ett år 
efter att han/hon förklarat sig professionell. Därefter får han/hon inte 
tävla om mästerskapspriser under ett helt år. Tillbakadragande skall 
tillkännages för IFAA sekreteraren, som i sin tur underrättar varje 
medlemsnation via dess kommittémedlem. 
Ett tillbakadragande får endast ske en gång under skyttens tävlings 
karriär. 

  

2.   Amatörer - vuxna, juniorer och Cub. 
Varje skytt som registrerar sig som medlem av en av IFAAs 
medlemsnationer ska erkännas som en amatör till dess att de blir 
professionella enlig IFAAs regler. 

Vuxna (seniorer) män och kvinnor. 

Barebow rekurv och compound.            (BB) 
Fristil Limited rekurv och compound.     (FS) 
Fristil Unlimited.                                       (FU) 
Bowhunter rekurv och compound.         (BH) 
Bowhunter Unlimited.                              (BU) 



Bowhunter Limited.                                 (BL) 
Longbow.                                                 (LB) 
  

Veteraner  män och kvinnor 

De bågskyttar som är fyllda 55 år före eller på en tävlings första dag. 
Skall ges en möjlighet att välja att skjuta i veteran- eller senior- klass (ej 
båda samtidigt). Beslut om att deltaga i veteranklass är ej bindande på 
efterföljande tävlingar. Valet är alltid frivilligt vid varje tillfälle. För proffs 
är det obligatoriskt. I veteranklassen gäller samma skjutstilsindelning 
som för seniorer ovan men utan klassindelning. 
  

Juniorer, pojkar och flickor, 13-16 år. 

Barebow rekurv och compound.            (BB) 
Fristil limited rekurv och compound.      (FS) 
Fristil Unlimited.                                       (FU) 
Bowhunter rekurv och compound.         (BH) 
Fristil Bowhunter Unlimited.                    (BU) 
Fristil Bowhunter Limited.                       (BL) 
Longbow.                                                 (LB) 
  

Cub pojkar och flickor (upp till 13 år) 

Barebow rekurv och compound.            (BB)        
Fristil limited rekurv och compound.      (FS) 

3.Skjutstils och divisions nomeklatur 

NOT:    En fullständig beskrivning av individuellt godkända 
skjutstilar och divisioner framgår av nedanstående tabell: 

  Vuxen (Adult) Veteran Junior Cub 

Dam 
Femal
e 

Herr 
Male 

Dam 
Femal
e 

Herr 
Male 

Dam 
Femal
e 

Herr 
Male 

Flicka 
Femal
e 

Pojke 
Male 

Barebo
w 
Rekurv 

AFBB(
R) 

AMBB(
R) 

VFBB(
R) 

VMBB(
R) 

JFBB(
R) 

JMBB(
R) 

CFBB(
R) 

CMBB(
R) 

Barebo
w 
Compo
und 

AFBB(
C) 

AMBB(
C) 

VFBB(
C) 

VMBB(
C) 

JFBB(
C) 

JMBB(
C) 

CFBB(
C) 

CMBB(
C) 



Fristil 
Rekurv 

AFFS(
R) 

AMFS(
R) 

VFFS(
R) 

VMFS(
R) 

JFFS(
R) 

JMFS(
R) 

CFFS(
R) 

CMFS(
R) 

Fristil 
Compo
und 

AFFS(
C) 

AMFS(
C) 

VFFS(
C) 

VMFS(
C) 

JFFS(
C) 

JMFS(
C) 

CFFS(
C) 

CMFS(
C) 

Fristil 
Unlimite
d 

AFFU AMFU VFFU VMFU JFFU JMFU   

Bowhun
ter 
Rekurv 

AFBH(
R) 

AMBH(
R) 

VFBH(
R) 

VMBH(
R) 

JFBH(
R) 

JMBH(
R) 

Bowhun
ter 
Comp 

AFBH(
C) 

AMBH(
C) 

VFBH(
C) 

VMBH(
C) 

JFBH(
C) 

JMBH(
C) 

Bowhun
ter 
Unlimitd 

AFBU AMBU VFBU VMBU JFBU JMBU 

Bowhun
ter 
Limited 

AFBL AMBL VFBL VMBL JFBL JMBL 

Longbo
w 

AFLB AMLB VFLB VMLB JFLB JMLB 

Proffs 
Unlimitd 

PFFU PMFU   

Proffs 
Limited 

PFFS PMFS 

A.    Tävlingsfunktionärer. 

  
a.     Vid varje tävling skall en tävlingsledare vara utsedd, och det är 

hans åliggande att före tävlingens början: 
b.    Sätta ihop patruller. 
c.     Utse patrullchef och två protokollförare för varje patrull. 
d.    Anvisa skjutstationer, från vilka respektive patrull skall starta. 
e.    Ha valfrihet att i varje tävling bestämma tidsgränser antingen 

per mål eller per rond. 
f.       Patrullchef skall tillse skjutningen i sin patrull och avgöra alla 

lokala problem. Hans beslut om pilars poängvärde är slutgiltigt, 
utom beträffande hans egna pilar, då beslut göres av förste 
protokollförare. 



g.    Protokollförarna skall föra exakt protokoll på skjutna poäng vid 
varje mål, upprätta en löpande summering och jämföra dessa 
efter varje mål. 

H. Tävlingsregler. 
  
1.     Skyttar skall skjuta i patruller om minst 3 och max 6 skyttar, 

rekommenderat antal är 4 skyttar per patrull. 
  
2.     Juniorer bildar egna patruller vid IFAA sanktionerade tävlingar. 
  
3.     Cub bildar egna patruller vid IFAA sanktionerade tävlingar, men skall 

vara under uppsikt av en ej skjutande vuxen, som har ansvaret för 
patrullen. 

  
4.     Patrullerna avgör genom inbördes överenskommelse sina 

skjutpositioner. Varje skytt skall skjuta från samma sida på de första 
14 målen, och de återstående 14 målen från andra sidan. En skytt 
kan med tillåtelse av patrullchefen skjuta från den andra skjutpålen 
om han tycker att det är ofördelaktigt att skjuta från hans sida vid ett 
visst mål. Vid slutet av varje 14 måls enhet skall skyttarna ändra 
skjutordning, de som sköt  först skall skjuta sist och vice versa 

  
5.     a. Vid enkelpålad bana: 

Ingen skytt får skjuta från en position framför en tänkt linje genom 
skjutpålen parallell med butten. Främre foten får ej befinna sig mer än 
6 tum bakom eller 3 fot om endera sidan av respektive skjutpåle. För 
Animalronden får främre foten ej befinna sig mer än 6 tum bakom 
eller endera sidan av respektive skjutpåle. 
b. Vid dubbelpålad bana: 

Ingen skytt får skjuta från en position framför aktuell påle, Främre 
foten 
får ej befinna sig mer än 6 tum bakom eller om endera sidan av 
skjutpålen. 

6.     En patrull får inte uppehålla efterföljande patruller genom pilletning. 
Skytt måste ha med sig tillräckigt antal pilar, så att skjutningen kan 
fortsätta. Pilletning får ske efter tävlingens slut. 

  
7.     Ingen skytt får träna på något mål som senare ingår i tävlingen. 

Särskilda träningsmål skall finnas tillgängliga. I händelse av 
inomhustävlingar tillåts ‘insiktningspilar’, om tävlingsledningen 
medger detta. 

  



8.    Om någon partull av någon orsak håller tillbaka en annan patrull, kan 
patrullcheferna genom ömsesidig överenskommelse låta den 
efterföljande patrullen passera. 

  
9.     En skytt som av någon gilltig anledning och med patrullchefens 

tillåtelse, lämnar banan, får återvända och fullfölja tävlingen. Patrullen 
får invänta hans återkomst, men måste släppa förbi andra patruller 
under tiden. Patrullchefen bestämmer rimlig tid för återkomsten, har 
han ej kommit tillbaka efter den bestämda tiden fortsätter patrullen. 
Han får då ta igen de mål som passerats med patrullchefens 
godkännande. 

  
10.   En skytt får ej skjuta (eller tävla) i mer än en tävling samtidigt, såvida 

inte tävlingen är utlyst som en mångfaldig tävling. 
  
11.   Deltagare får ej skjuta på träningstavlorna efter det att tävlingen 

börjat, utom vid uppehållet mellan 14-måls banorna. I händelse av ett 
utrustnings missöde, får skytt efter det att reparation utförts skjuta fyra 
pilar på en träningstavla, under uppsikt av tävlingsledare eller 
patrullchef. 

  
12.    Skyttar måste skjuta så länge tävlingen varar såsom tävlingsreglerna 

specificerar. Poängsummor som uppnås av skytt som ej fullföljer 
tävling, skall ej tagas hänsyn till, för några priser. I händelse av dåligt 
väder skall tävlingen fortsätta, såvida inte en i förväg överenskommen 
signal ges av tävlingsledningen. Varje skytt som lämnar banan innan 
sådan signal givits, skall automatiskt avstängas från tävlingen 

  
13.     Målen skall skjutas i given ordningsföljd. Ett överhoppat mål anses 

som förverkat såvida tävlingsledningen ej beslutar annorlunda. 
  
14.     Patruller får ej närma sig eller störa andra patruller under tiden 

dessa skjuter ett mål, utan skall vara åtskilda tills dess alla 
medlemmar i patrullen  slutat skjuta 

  
15.     En Teknik kontroll skall tillsättas före tävlingen. Varje skytt måste 

visa upp sin utrustning för teknik kontrollen för material kontroll vid 
anvisad tid och plats. Det är skyttens ansvar att hans/hennes 
utrustning följer fastställda regler. Underlåtelse att göra det kan leda 
till en protest från annan skytt och diskvalifikation. 

  
16.     Ingen skytt får dra upp bågen med båghanden ovanför huvudets 

topp, när uppdrag sker på ett horisontellt plan 



  
I.                  Protokollförning 
  
1.     Inga pilar i tavlan får röras innan de är ordentligt protokollförda. 
  
2.     Vid alla mål kortare än 55Y får pilarna protokollföras och dras på 

föreskrivet vis, efter det att varje par skyttar skjutit, för att reducera 
pilskador till ett minimum. Patrullchefen och båda protokollförarna 
måste gå fram till tavlan för att notera poängen. 

3.     Pilar som gått igenom tavlan, men stannat i pilfånget, får skjuvas 
tillbaka av patrullchefen eller annan som inte skjutit pilen och 
protokollföras. 

  
4.     Rikoschetter eller pilar som studsat i marken innan tavlan räknas ej. 
  
5.         Bevittnad pil som studsat ut från tavlan, med träff i poänggivande fält 

får skjutas om. Pilar som gått igenom tavlan, men inte stannat i 
pilfånget, skall skjutas om med märkt pil. 

  
6.         I tävling där flera skyttar på prisplats nått samma poäng, skall 

ordningsföljden bestämmas sålunda: Berörda skyttar skjuter om de 
TRE första målen. Om skyttarna fortfarande har samma poäng, 
skjutes mål efter mål tills avgörande nåtts. Om skyttarna samtycker 
kan "Sudden death" räknas från första målet 

  
7.         Skytt som skjutit för många pilar vid ett mål, skall räkna bort den 

eller de pilar som fått det högsta poängvärdet. 
8.         Skytt som skjuter på fel tavla eller från fel påle, förlorar poängvärdet 

på den pilen, den får ej skjutas om 
  
9.         I händelse av en "tappad pil" kan skytten skjuta om pilen, om den 

kan nås med bågen från skyttens position vid pålen. 
  
10.      Pil som träffar annan pil i tavlan och därefter sitter kvar i pilen, skall 

få samma poängvärde som denna pil. Pilar som "flyttas undan" av 
annan pil skall poängsättas efter sin position i tavlan. 

  
11.      En linje som skiljer två poängfält på tavlan, tillhör det lägre 

poängfältet. Där det inte finns någon linje, skall pilen gått in i det 
högre poängfältet, för att kunna få det högre poängvärdet. 

  



12.     Det antal gånger en skytt drar upp en och samma pil begränsas till 4 
gånger, om inte pilen skjutits senast på det 4:e uppdraget kommer 
den att räknas som bompil 

  
13.    Det enda undantaget till denna regel blir en farlig situation, med 

patrullchefens tillåtelse (eller förste protokollförarens om det är 
patrullchefen som berörs). 

  

§ 8 Officiella ronder. 
A.          FIELD Ronden. 

1.           En standardbana består av följande mål. 
  

Tavelstorlek Antal 
skjutstationer 

Skjutavstånd 

Seniorer Juniorer Cub 

65 cm 
65 cm 
65 cm 
65 cm 

  
50 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 

  
35 cm 
35 cm 
35 cm 
35 cm 

  
20 cm 

4 
1 
1 
1 
  
1 
1 
4 
1 
4 
  
1 
1 
1 
1 
  
4 

80-70-60-50 y 
65 y 
60 y 
55 y 

  
50 y 
45 y 

45-40-35-30 y 
40 y 

35-35-35-35 y 
  

30 y 
25 y 
20 y 
15 y 

  
35-30-25-20 

fot 

50 y 
50 y 
45 y 
40 y 

  
lika senior 
lika senior 
lika senior 
lika senior 
lika senior 

  
lika senior 
lika senior 
lika senior 
lika senior 

  
lika senior 

30-25-20-15 y 
30 y 
25 y 
20 y 

  
20 y 
20 y 
20 y 
15 y 

15-15-15-15 y 
  

10 y 
10 y 
10 y 
10 y 

  
20 fot 

  
2. Field tavlan skall ha en svart riktpunkt med vit inre ring och 

svart yttre ring. 
                                  4 tavelstorlekar skall användas: 

  

20 cm tavla 
35 cm tavla 
50 cm tavla 
65 cm tavla 

12 cm innerring 
21 cm innerring 
30 cm innerring 
39 cm innerring 

4 cm riktpunkt 
7 cm riktpunkt 
10 cm riktpunkt 
13 cm riktpunkt 

  



Poängberäkningen är FEM poäng för riktpunkten. 
FYRA poäng för den inre ringen samt TRE poäng för den yttre 
ringen. 
Alla pålar skall vara vita. 

  
B. HUNTER - Ronden. 

  
                                                 i.   En standardbana skall bestå av följande mål: 

  

Tavelstorlek Antal 
skjutstationer 

Skjutavstånd 

Seniorer Juniorer Cub 

65 cm 
65 cm 
65 cm 

  
50 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 

  
35 cm 
35 cm 
35 cm 
35 cm 
35 cm 

  
20 cm 

4 
4 
4 
  
4 
1 
1 
1 
4 
  
4 
4 
2 
2 
2 
  
1 

70-65-61-58 y 
64-59-55-52 y 
58-53-48-45 y 

  
53-48-44-41 y 

48 y 
44 y 
40 y 

36-36-36-36 y 
  

32-32-33-33 y 
28-28-28-28 y 

23-20 y 
19-17 y 
15-14 y 

  
11 y 

50 y 
50 y 
45 y 

  
41 y 

lika senior 
lika senior 
lika senior 
lika senior 

  
lika senior 
lika senior 
lika senior 
lika senior 
lika senior 

  
lika senior 

30-25-20-15 
y 

30 y 
25 y 

  
20 y 
20 y 
20 y 
20 y 
15 y 

  
15-15-15-15 

y 
10 y 
10 y 
10 y 
10 y 

  
20 fot 

  
2.     Huntertavlan skall vara helt svart med vit riktpunkt.    Fyra 

tavelstorlekar skall användas med samma mått och poängräkning 
som gäller för fieldtavlan.              Alla Skjutpålar skall vara röda. 

  
C. ANIMAL-Ronden, Uppmätta avstånd. 
1. En standardbana skall bestå av följande mål: 
  
Grupp 1    
3 st. 3-positionsmål, med första pålen mellan 60 och 40 yard, 
3 pålar med 5 yard mellan varje påle. 
  



Grupp 2.  
3 st. 3-positionsmål, med första pålen mellan 45 och 30 yard, 
3 pålar med 3 yard mellan varje påle. 
  
Grupp 3. 
4 st. 1-positionsmål, med pålen mellan 35 och 20 yard. 

  
Grupp 4. 
4 st. 1-positionsmål, med pålen mellan 20 och 10 yard. 
  
2.Tavlor 

Tavlorna för denna rond utgöres av djurfigurer, med 
poänggivande yta delad i två delar. Den inre ytan, som ger den 
högre poängen, är avlång, medan den återstående delen av 
figuren är avgränsad med en yttre markeringslinje, ‘‘hud och 
hår’’, eller fjädrar beroende av figuren), ger den lägre poängen. 
Ytan utanför yttre markerings-linje "hud och hår", linjen 
inberäknad ger ingen poäng. 
I Grupp 1  är den ytan som ger  högre poäng , 9" bred och 

14½" 
lång, med rundade hörn. 
I Grupp 2 är den ytan som ger högre poäng, 7" bred och 10½" 

lång 
med rundade hörn. 
I Grupp 3 är den ytan som ger högre poäng, 4½" bred och 7" 

lång, 
med rundade hörn. 
I Grupp 4 är den ytan som ger högre poäng, 2½" bred och 3 

5/8" 
lång, med rundade hörn. 

  
3.     Skjutstationer. 
  
a.      Max 3 pilar skjutes på varje mål, men bara till dess att träff iakttagits. 

Om första pilen träffar behöver inga flera pilar skjutas. 
b.     Skytten får inte gå tillbaka för att skjuta resterande pilar om han 

överskridit skjutlinjen. 
c.      Skyttens pilar måste vara tydligt märkta med ringar. Pilarna skall 

skjutas i "Stigande ordning". Om en skytt av misstag skjuter fel 
nummer först, måste han omedelbart anmäla detta till patrullchefen. 

d.     Juniorer skall skjuta grupp 1-målen från den närmaste skjutpålen, på 
dessa tre positionsmål. 



e.     Skjutordning: Om endast  en skjutpåle finns uppsatt, skall skjutning 
ske i följande turordning, Vid patrullens 1:a mål skjuter skytt 1 först, 
sedan2, 3 och 4. Vid 2:a målet skjuter skytt 2 först,  sedan 3, 4 och 1. 
Vid 3:e målet skjuter skytt 3 först, och sedan 4, 1, och 2. osv. 

  
4.    Poängberäkning. 

                      

  Hjärta Kropp 

1:a pilen 
2:a pilen 
3:e pilen 

20 
16 
12 

18 
14 
10 

                  
                                        Alla skjutpålar skall vara gula. 

  
D.    Animal, omärkta avstånd. 

1.     Standardbana skall vara lika som Animal uppmätta avstånd, förutom 
att pålarna ej skall ha någon avståndsangivelse. 

2.     Tavlor skall vara lika animal uppmätta avstånd. 
3.     Skjutpositioner skall vara lika animal uppmätta avstånd. 
4.     Poängberäkning skall vara lika animal uppmätta avstånd. 
5.     Avståndsmätare (range finder) ÄR EJ TILLÅTEN 
  
E.    Internationella ronden. 
Den internationella ronden är en 20-målsrond (10 mål per bana) och 
skall bestå av följande mål: 

  

Tavelstorlek Antal 
skjutstationer 

Skjutavstånd 

Seniorer Juniorer Cub 

65 cm 
65 cm 
65 cm 

  
50 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 

  
35 cm 
35 cm 
35 cm 

1 
1 
1 
  
  
1 
1 
1 
1 
  
1 
1 
1 

65 y 
60 y 
55 y 

  
  

50 y 
45 y 
40 y 
35 y 

  
30 y 
25 y 
20 y 

50 y 
45 y 
40 y 

  
  

lika senior 
lika senior 
lika senior 
lika senior 

  
lika senior 
lika senior 
lika senior 

  
25 y 
20 y 

  
20 y 
20 y 
20 y 
15 y 
15 y 

  
10 y 
10 y 
10 y 



  
1.                Alla måltavlor skall överensstämma med IFAAs specifikationer 

angående Hunter- ronden. Tre tavelstorlekar skall användas: 65, 50 
och 35 cm. 

2.                Tre pilar skall skjutas vid varje avstånd. 
3.                Poängberäkningen är: 5 för riktpunkt, 4 för inre ring samt 3 för yttre 

ring. 
4.                På 35 yards (field solfjäder) skall de två mittersta skjutpålarna 

användas som skjutpositioner i den internationella ronden. 
5.                Alla andra regler enligt Field ronden skall i övrigt gälla för 

International ronden. 
  
F.    Expert Field Round. 
1.     Avstånden och måltavlorna är som för IFAAs fieldrond. Utom att 

tavlans fem ringning gäller. Antalet träff i innerringen av spotten, 
räknas för att skilja skyttar i händelse av samma slutpoäng. 

2.     Poängberäkningen är: 5 poäng för riktpunkten, 4 poäng för andra 
ringen, 3 poäng för tredje ringen, 2 poäng för fjärde ringen samt 1 
poäng för femte ringen. X-ringen i riktpunkten skall användas som 
resultatskilje. Alla andra regler enligt Field ronden skall gälla för 
Expert Field. 

  
G. Flint Indoor Round. 
    1. Standardbana 

a, 56 pilar skall betraktas som en rond,eller två omgångar på 
en sjumålsenhet. 

b.     Standardbanan skall bestå av följande mål: 
  

Skjutordning Tavelstorlek Skjut- 
positioner 

Målavstånd 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

35 cm 
20 cm 
35 cm 
20 cm 
35 cm 
20 cm 
35 cm 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

25 y 
20 fot 
30 y 
15 y 
20 y 
10 y 

30-25-20-15 y 

  
    2. Måltavlor. 
  
Tavlorna skall vara ordinarie 20 och 35 cm fieldtavlor, placerade i 2 rader 
på varje butt (bana). Övre radens centrum skall vara 48" över golvet. 



Nedre radens centrum skall vara 30" över golvet och direkt under de 
övre tavlorna. 

  
3. Skjutstationer. 
a.     Denna rond skjutes på max avstånd av 30 yards med skjutlinjerna 

parallella med tavlorna och på avstånd av 20ft, 10, 15, 20, 25 resp 30 
yard. 

b.    Skjutlinjerna markeras med numren (med början från 30 yards hållet) 
: 3, 1, 5, 4, 6 och 2. 

c.     Det skall vara en särskild gångväg för varje bana, och skytten skall 
hålla sig till samma gångväg hela banan (varje sjumålsenhet) 

d.    Tavlorna i gångväg 2 skall vara omvänt placerade i förhållande till 
gångväg 1. de i gångväg 3 skall vara som gångväg 1. de i gångväg 4 
skall var som i gångväg 2 osv. 

  
4. Skjutregler 
Om skytten tilldelats bana 1 skjuter han där 7 mål, sedan byter han till 
bana 2 och skjuter de 7 återstående målen. Den som börjar på bana 2 
flyttar efter sju mål till bana 1. Så förfares även med bana 3 och 4 osv. 
  
H. IFAA Inomhusrond. 
  
Se WIAC regler 
  

§ 9 BANANS UTSEENDE 

  
A. Banföreskrifter. 
    När en bana skall anläggas, skall följande punkter följas: 
a.      Avstånden skall vara dem som är angivna för ronden. 
b.     Alla avstånd skall vara exakt inom 6". Avståndet mätes från skyttens 

sida av pålen till tavlans centrum. 
c.      Alla buttar måste vara stabila, så att de inte kan vältas omkull, 
d.     Pilbanan måste vara fri, så att pilarna inte träffar lövverk eller kvistar. 
e.     Alla skyttar oavsett längd skall kunna se hela målet.(Tavlan) 
f.        Gångväg får aldrig passera bakom någon butt, och bör lämna 

måltavlan i sådan vinkel, att patrullen snarast möjligen lämnar 
skjutriktningen. Gångvägar och måltavlor skall vara tydligt markerade 
med vägvisningsskyltar. 

g.     Buttarna måste placeras så att bommande pilar inte utsätter någon 
annan patrull för fara. Balar och buttar får ej släppa igenom någon pil, 
eller vara förstärkta med något som kan skada pilarna eller orsaka 
studsar. 

  

http://sfsf-archery.com/Stadgar20030101/WIAC.htm


B. Säkerhetsföreskrifter. 
1.    Ingen bana skall godkännas förrän alla säkerhetsrisker, enligt 

inspektörens bedömande, är avlägsnade. 
2.    Om ett pilfång är placerad så att någon stig, tavla, väg eller byggnad 

befinner sig bakom det inom rimligt håll, måste pilfånget förses med 
extra stor bakgrund. 

3.    Övningsområdet måste vara placerat så att ingen stig eller väg 
passerar bakom buttarna. 

4.    Det måste vara ett minimum av 25 fot mellan varje gång eller 
skjutsträcka, varvid hänsyn tages till terräng och skjutavstånd. Varje 
avstånd måste vara helt riskfritt. 

  
C.    Godkännande av banor 
1.     Alla banor skall årligen inspekteras och godkännas av respektive 

nations bankapten, inga förändringar får göras utan hans medgivande 
2.     Vid varje IFAA VM eller EM, eller annan IFAA ledd tävling, fordras 

IFAAs godkännande av banorna.Officiellt godkännande erhålls av 
IFAA:s vice ordförande eller av den som han utser. 

3.     Bana för IFAA sanktionerad tävling skall godkännas av den aktuella 
nationens nationsrepresentant och skall gälla enbart för den 
tävlingen. 

  

§ 10 Klassificering. 
    A. Resultatnotering. 

1.    Varje medlemsnation skall ha ett system som visar alla skyttars 
resultat på en 28-målsrond, i såväl field som hunter ronderna eller 
som kombination därav. Endast resultat från sanktionerade tävlingar 
får medtagas. 

2.    Vid tävlingar arrangerade eller sanktionerade av IFAA, skall varje 
medlems-nation och skytt ställa alla de uppgifter till tävlingsledningens 
förfogande, som denne bedömer vara nödvändigt för att kunna göra 
en korrekt klassindelning av samtliga deltagare. 

3.    IFAA världsmästerskapet skall användas till grund för 
världsrankinglista 

    B. Klasser. 
1. I skjutstilarna Barebow, Fristil, Fristil unlimited, är 
klassgränserna för herrar och damer samt herr och damjuniorer, 
baserad på en 28-målsrond, enligt följande: 

  

Klass FS FU BB 



A 
B 
C 

450+ 
350-449 
0-349 

500+ 
400-499 
0-399 

400+ 
300-399 
0-299 

  
2. I skjutstilarna Bowhunter, Bowhunter limited, Bowhunter 
unlimited, är klassgränserna för herrar och damer samt herr och 
damjuniorer, baserad på en 28-målsrond, enligt följande: 

  

Klass BL BU BH 

A 
B 
C 

450+ 
350-449 
0-349 

475+ 
325-474 
0-325 

375+ 
225-374 
0-224 

  
3.     I Långbåge är klassgränserna för herrar och damer samt herr och 

damjuniorer  baserad på 28 måls rond, enl. följande: 
  

Klass LB 

A 
B 
C 

250+ 
150-249 
0-149 

  
4.    Vid VM och EM och andra tävlingar ledda av IFAA, skall 

klassindelningen överensstämma med denna paragraf. 
5.    Vid Tävlingar sanktionerade av IFAA eller ett medlemsförbund, inom 

den nationen, skall klassindelningen vara i överensstämmelse med 
det förbundets regler. 

  

C. Klassning. 
  

För VM-och EM-tävlingar, samt andra tävlingar ledda av IFAA. Skall 
tävlingsledaren följa nedanstående procedur, för att klassa skytten. 

a.                  Inga resultat äldre än 2 år får användas. 
b.                 En skytt som ej är klassad skall tävla i den högsta 

tävlingsklassen i sin stil, som finns representerad på aktuell 
tävling. 

c.                  En skytts klassning skall ske genom skyttens 2 högsta poäng 
under  den senaste 12 månadersperioden. 

d.                 Omklassning skall ske för en skytt som uppnår 2 högre 
klassnings resultat under en 12 månadsperiod där den högre 
klassningen skall tilllämpas för den 12 månadersperioden och 
för den kommande 12 månadersperioden såvida inte en högre 
klass uppnås under den perioden 



  

§11 Juniorklass. 
A.   Bågskyttar, som ännu ej fyllt 17 år, tävlar i juniorklassen. 
B.   Juniorer skjuter från samma pålar som seniorer, upp till max 50 yards, 

Juniorpålar skall vara blåmålade. 
C.   En junior kan välja att skjuta i seniorklass, med skriftlig tillåtelse av 

målsman men tillåts därefter ej att åter bli junior. 
D.   Juniorskyttar skall tilldelas priser i samma utsträckning som seniorer. 
E.   Den ålder som skytten har under tävlingens första dag skall gälla, 

Godkänt åldersbevis skall finnas tillgängligt. 
  

§ 12 Cub. 
A.   Cub-klassen är avsedd för skyttar som ännu ej fyllt 13 år. 
B.   En cub får välja att skjuta i juniorklass, med skriftlig tillåtelse av 

målsman, men tillåts därefter ej åter att bli cub. 
C.   Cub avståndens skjutpålar skall vara svarta. 
D.   Cub klassen skall indelas i flickor och pojkar. Men ingen 

klassindelning därutöver. 
E.   Cub-skyttar tillåts endast att skjuta i fristil (Cub FS/f) (Cub FS/p), och 

Barebow (Cub BB/f) (Cub BB/p). 
F.    Den ålder skytten har under tävlingens första dag skall gälla, godkänt 

åldersbevis skall finnas tillgängligt. 
  
  
G.  Cub Klassens officiella mål skall bestå av: 

  

Målavstånd Field 
Tavelstorlek 

Hunter 
Tavelstorlek 

Animal 
Grupp 

Int. Round 
Tavelstorlek 

20 fot 
10 Y 
10 Y 
10 Y 
10 Y 
15-15-15-15 Y 
15 Y 
20 Y 
20 Y 
20 Y 
20 Y 
25 Y 
30 Y 
30-25-20-15 Y 

20 cm 
35 cm 
35 cm 
35 cm 
35 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
65 cm 
65 cm 
65 cm 
65 cm 

20 cm 
35 cm 
35 cm 
35 cm 
35 cm 
35 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
65 cm 
65 cm 
65 cm 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

- 
- 
35 cm 
35 cm 
35 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
50 cm 
65 cm 
65 cm 
- 
- 

 


