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Tävlingsregler för Korrespondensserie i Tavelskytte Utomhus utformade av Svenska 

Bågskytteförbundet. 

 

Tävlingsform: Serietävling i korrespondensform. 

 

Serieindelning: Seriesystemet omfattar ett antal divisioner, från div 1 neråt, för 

närvarande till div. 5 - Recurve, div. 4 - Compound, div. 3 - 

Barebow och div. 2 - Långbåge. Varje serie omfattar normalt högst 

sex lag. Nya lag placeras efter inlämnade preliminära resultat. 

 

Tävlingsrond: Compound, 30 m/ 80 cm tavla. 

Recurve, 30 m/ 80 cm tavla.  

Barebow, 30 m/ 80 cm tavla. 

Långbåge, 20 m/ 80 cm tavla. 

Instinctive, 20 m/ 80 cm tavla. 

 

Alla skjuter 36 pilar.  

 

Enskild skytt eller förening får skjuta avvikande avstånd(som ryms 

inom 1440-ronden) och räkna om dem till korreavståndet med 

poängomräknaren www.bagskytte.se eller www.1440.se  

   

Upp- och Nedflyttning: För upp- och nedflyttning mellan serierna gäller, att  

  seriesegrarna flyttas upp till närmast högre division. I vissa 

  fall kan även tvåorna flyttas upp. Ett eller två lag flyttas till 

  närmast lägre division. 

 

Flera lag:  En förening äger rätt att delta med flera lag. För de  

  föreningar som utnyttjar detta, gäller att de tre högsta  

  resultaten ingår i A-laget, de närmaste följande i B-laget osv. 

  Skulle det vara så att A-laget står över en omgång så måste de 

  tre bästa resultaten räknas bort, men de skall redovisas till 

  seriekommittén, de får absolut inte ingå i B-laget. 

 

Matchordning: De i varje serie ingående lagen möter varandra en gång. En 

matchomgång omfattar en vecka (Måndag-Söndag). 

Målsättningen, för bästa sammanhållningen i klubbens, är att 

deltagande skyttar i ett lag skall skjuta tillsammans för att inräknas 

i laget. Undantag bör dock göras om skytt befinner sig på annan ort 

eller är förhindrad av annat giltigt skäl(jfr SBF:s regler ”utanför 

http://www.bagskytte.se/
http://www.1440.se/


  SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET   
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND 

AND 

WORLD ARCHERY 
 

skyttens kontroll”). Det är en anpassning till det moderna livet som 

har tillkommit för att föreningarna skall kunna samla så många 

aktiva skyttar som möjligt genom korreserien. Grundläggande är 

att någon annan än skytten intygar att resultaten är korrekta. 

 

WO-matcher: Om förening av någon anledning tvingas lämna WO. Skall 

  ändå resultatkorten insändas till seriekommittén, som om 

  matchen skjutits som vanligt. 

 

Poängberäkning: Den för serien gällande poängberäkning är följande; 2 poäng 

  vid seger, 1 poäng vid oavgjort och 0 poäng vid förlust. 

  Oavgjort räknas om den skjutmässiga differensen mellan två 

  lag är 4 poäng eller mindre. Skulle vid seriens slut flera lag 

  hamna på samma poäng, placeras den lag först som har det 

  högsta sammanlagda skjutresultatet. 

 

Genomförande: Skjutningen skall, utöver vad som anges i de för serien speciellt 

  utformade reglerna, försiggå med iakttagande av Svenska 

  Bågskytteförbundets gällande stadgar, samt tävlings- och 

  säkerhetsbestämmelser i tillämpliga delar. 

 

Lagsammansättning: Laget skall bestå av tre onominerade skyttar i Recurve, Barebow, 

compound, instinctive och långbåge. De tre högsta skyttarna ingår i 

sin skjutstil. Klassiska skyttar FÅR ingå i Recurvelaget om 

föreningen ej har eget lag i klassikerserien, likaså får en 

långbåge/instinctive skytt ingå i Barebow lag, liksom en Recurve i 

compound.  Även detta för att så många som möjligt skall beredas 

möjlighet att delta i korren.  

 

Lagdeltagare: Skytt som tillhör förening vilket inte deltar med lag i dennes 

skjutstil i korren skall beredas möjlighet att delta. Han/Hon äger 

rätt att delta i förening i närområdet som har korrelag och räknas 

då in i den föreningens lag. Skytten skall vara medlem i den 

förening han/hon representerar i korren samt att skytten måste delta 

på föreningens korreskjutning enligt ovan.   

 

Kontaktombud: Varje förening skall utse en kontaktman. Denna skall under 

  hela serien svara för kontakten mellan förening/seriekommitté 

  och motståndarlag. Den viktigaste uppgiften är givetvis den 

  med seriekommittén. Vi vädjar till föreningarnas utsedda 

  representanter att noga läsa igenom vad som här anges som 

  särskilda regler för korrespondensserien. 
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Redovisning: Tävlingsresultaten redovisas till seriekommittén genom E-post. 

Matchresultaten skall vara seriekommittén tillhanda senast måndag 

efter skjuten omgång annars WO. Dock kan undantag göras om 

förseningen uppstått utan kontaktombudets förskyllan. 

 

Till motståndaren: Eftersom seriekommittén lägger ut resultatet på hemsidan, 

www.bagskytte.se snarast möjligt och senast tisdag efter skjuten 

omgång så behöver inte föreningarna sända något till 

motståndaren. 

 

Startavgift:  Startavgiften är 250 kronor per lag. Startavgiften är avsedd att 

  täcka de administrativa kostnaderna samt kostnader för priser. 

 

Seriekommitté: Seriekommitténs uppgift är att vara sammanhållande organ 

  för tävlingen, den skall utarbeta stadgar och  

  tävlingsbestämmelser, vilka fastställts av Svenska  

  Bågskytteförbundet. Den skall sammanställa matchprogram, 

  adress- och resultatlistor samt distribuera dessa. Kommittén är 

  ansvarig för anskaffande av priser samt distribution av dessa. 

  Kommittén är också ansvarig för personalanskaffning och 

  serietävlingens ekonomi. Seriekommittén är enväldig domare 

  vid alla uppkomna tvister beträffande resultat, stadgar och 

  tävlingsbestämmelser. 

 

 

SERIEKOMMITTENS SAMMANSÄTTNING FÖR TÄVLINGSÅRET. 

 

Ordförande: Kurt Lundgren,  telefon; 054- 874487 

 

 Gullimar Åkerlund,  telefon: 060-570130 

 

 

 

Ovanstående stagar och tävlingsbestämmelser för Allsvenska utomhuskorrespondensserien 

2014 har fastställts av Svenska Bågskytteförbundet i november 1973 och sedan reviderats, 

senast mars 2017. 

 

Svenska Bågskytteförbundets seriekommitté 

 

Kurt Lundgren, Föreningsansvarig. / Gullimar Åkerlund, Tävlingskansliet i Fagervik 

http://www.bagskytte.se/

