För er som tänker åka till Danmark och
tävla i bågskytte.

Detta dokument hjälper er på vägen.

Svensk Taveluppdelning – Grundomgång (Jämförelse)
- Två skjutlag: AB & CD
- Skjutordningen varierar: AB skjuter först i första halvan. CD först i andra halvan.
- Vid WA-stjärntävling växlar man efter varje serie
- Ett lag på upp till fyra skyttar delar butt och skriver dubbla protokoll.
- Det är tillåtet att byta sin tapet själv.
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Dansk taveluppdelning - Kvalomgång
- Tre skjutlag: A, B & C
- Skjutordningen varierar enligt rullande princip: ABC --> BCA --> CAB
- Skyltar brukar visa vilket lag som skjuter med stor bokstav: Abc…aBc...abC
- Två grupper på upp till tre personer delar butt men skriver egna protokoll (T.ex 10 & 11)
- Det är inte tillåtet att dra ut sina pilar innan BÅDA grupperna räknat klart.
- Det är inte tillåtet att byta sin tapet själv. Vill du ha den bytt säg till en domare.
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Bra att känna till i Danska tävlingar
•

En domare kallas TK eller Teknisk Kontrollant

•

Det är inte tillåtet att komma till en tävling med ”öppna skor”…även inomhus!

•

Pausen mellan de 30 första pilarna och 30 andra pilarna brukar vara väldigt kort….10 minuter är normalt.

•

Man för bara ETT protokoll på papper.
•

Vid större tävlingar för man även ett andra protokoll på en elektronisk enhet som hänger vid butten

och är kopplad direkt till I@NSEO för onlinevisning.
•

Danska klubbar vill ofta ha in startavgiften i förväg till sitt konto. Svenska klubbar brukar normalt vara
undantagna från detta krav….men kontakta gärna tävlingsansvarig och kom överens i förväg.

•

Se alltid till att ha Danska kontanter med dig till tävlingarna….helst jämna pengar om det går. Då alla
Danskar redan betalt in i förväg kan de ha ont om växel.

•

Danska WA-regler tillåter inte långbågsskyttar att skjuta med något annat än träpilar. Dessutom skjuter de på
40cm tapet inomhus.

• I Danmark ställer man inte bågarna längs linjen…istället ställer man dem i små klungor för att
underlätta att ta sig fram.

• Publiken står oftast 3-4m bakom väntlinjen för att skyttar och bågar ska få lugnt.
• Vid finalskutningar måste man gå fram till skjutlinjen och ställa sig vid sitt protokoll. Domarna
går runt och startar inte nästa omgång innan se sett att alla skyttar är på plats.
• Teknisk kontroll är standard i Danmark. Oftast väljer domarna ut en hel grupp med skyttar
(T.ex. alla A-skyttar). Detta utropas ca en halvtimme innan start…så se till att vara i tid.
• Sponsortröjor är i regel tillåtna på Danska tävlingar…men ta alltid med klubbtröjan just in case.
• Det är inte tillåtet att visa magen (speciellt vid uppdraget). Peta in tröjan i bältet eller ha en tröja

till på dig (samma regel gäller faktiskt i Sverige också)
• Danskar markerar alla träffar med en penna på tapeten innan de drar ut dem (samma regel gäller
faktiskt i Sverige också)

Bågar ställda i grupper vinkelräta mot skjutlinjen minskar risken för att folk ska snubbla på dem.

LCD skyltar visar skjutordningen inför varje
ny serie. Bokstäverna byter plats.
Under pågående serie visas aktuellt
skjutlag med stor bokstav….T.ex. aBc när
skjutlag B skjuter.

Taveluppdelningen kan se
lätt skrämmande ut om man
inte vet hur den fungerar

Teknisk kontroll (Materialkoll) är standard i
Danmark. Oftast tar de en grupp med
skyttar (T.ex. alla A-skyttar). Detta utropas
ungefär en halvtimme innan start…så se till
att vara närvarande i god tid.

Vid anmälan till en Dansk tävling tillämpas följande
åldersklasser. Det händer ibland att arrangören slår ihop
vissa klasser för att få större grupper, men då anges detta
oftast i inbjudan.
Man kan alltid anmäla sig till sin ordinarie klass så stoppar
arrangören in dig i den rätta klassen.

Vid anmälan måste man ibland ange vilken ”Skjutklass”
man tillhör.
I Sverige har vi Elit eller Bredd-klasserna men i Danmark
finns Elit, Klass 1 och Klass 2.
Se tabellen på nästa sida för att avgöra vilken klass du
tillhör.

Skjutklasserna är uppdelade på vilken typ av poäng man förväntas uppnå (Se tabeller ovan).
Notera att klasserra Långbåge och Barebow inte finns med i listan…och det är för att de helt enkelt inte är
uträknade ännu.
Använd följande tumregel om arrangören nödvändigtvis vill ha en klassindelning på dig på en
inomhustävling.
Barebow: Elit > 500 // 450 > Klass 1 < 500 // 0 > Klass 2 < 450
Långbåge: Elit > 400 // 300 > Klass 1 < 400 // 0 > Klass 2 < 300
Oftast är inte arrangören intresserad av skjutklass för Longbow och Barebow då dessa klasser är relativt
små.

Disclaimer
Författaren av detta dokument tar inte på sig något som helst ansvar att innehållet däri är 100% korrekt.
Det är skriver baserat på egen erfarenhet av tävlande och arrangerandet av tävlingar.
Regelböcker skrivs om hela tiden och lokala policys ändras utan förvarning. Dessutom ser klubbar olika
hårt på olika regler.
Storleken på en tävling avgör givetvis också graden av utrustning arrangören har hyrt in.
Dokumentet ska ses som en hjälp för nya skyttar att undvika några av de tabbar vi andra åkt på.
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