
Information om bågskytte

Bågskytte är en sport som har ca 10 000 utövare i Sverige - en sport som passar hela familjen. Det spelar ingen roll 
om du är 5 eller 75 ni kan har roligt tillsammans året om.

Tävlingsformer
Pilbågsskytte kan delas in i fyra olika grenar: tavel-, jakt-, fält- och 3-D skytte. Mellan mars - oktober bedrivs 
utomhusskytte och under den lite kallare & mörkare tiden på året inomhusskytte.

Tavelskytte
Skjuts på avstånd mellan 30-90 meter för seniorer dvs skyttar som är mer än 18 år och män, för kvinnor är avstånden 
30-70 meter. Tavlans storlek är 80cm på de två kortaste avstånden 30 resp. 50 meter. Tavlan är 10-ringad och mitten 
dvs 10:an är 8 cm i diameter. På de två längre avstånden 70 resp. 90 meter är tavlans storlek 122cm och 10:an är 
12,2cm. De redan nämnda storlekarna gäller för recurveskytte dvs. den skjutform som bedrivs i te.x OS. För 
compoundskytte är tavelstorleken den samma men mittenområdet är hälften så stort. Oftast skjuts 144 tävlingspilar 
under en tävling, 36 pilar på resp. avstånd.

Inomhusskytte bedrivs under november till februari på 18 meter för män och kvinnor som har fyllt 18 år. Tavlan är 40 
cm och mitten, dvs 10:an, är 4 cm för recurveskyttar. För compoundskyttar är tavlan densamma med mitten är hälften 
så stor. Svenskt rekord för compoundskyttar män är 597 poäng av 600 möjliga.
Ska du bli den första att nå 600 poäng?

Jaktskytte
Bedrivs i skogen inom ett avgränsat område. Avstånden varierar mellan 0-60 meter för seniorer oavsett om man är 
man eller kvinna. Man skjuter mot tavlor som är utställda i skogen på ett ej känt avstånd för skytten, dvs. skytten 
måste först avståndsbedöma innan man försöker träffa målet. Jaktskytte innebär att man skjuter på tavlor i papp 
föreställande något djur inom Sveriges mest vanliga djurfauna. Man har 3 pilar per mål att använda för att träffa målet 
och poängskalan är fallande beroende på vilken pil i ordningen som träffar poängzonen först. Högsta poäng per mål 
är 15 poäng om skytten träffar målet hjärtring med först pilen.

Fältskytte
Bedrivs på samma sätt som jaktskytte inom ett avgränsat område i skogen på lika avstånd för män resp. kvinnor. 
Även här skall skjuten först avståndsbedöma innan målet beskjuts. Den stora skillnaden är tavlansutformning. Tavlans 
design är rund med en gul mittenring och ett svart ytterområde. Med tre pilar skall fältmålet beskjutas, poängskalan 
per pil är 1-5, där maxpoängen per mål är 15. Oftast är en fälttävling 2 x 30 mål, så en tävling tar oftast 5-6 timmar att 
genomföra.

3-D skytte
Den nyaste formen av utomhusskytte. Skytten skall försöka träffa ett tredimensionellt mål föreställande te.x en hjort. 
På samma sätt som vid jakt & fältskytte måste skytten först avståndbedömma avståndet till målet innan han/hon 
försöker att träffa målet. Maxavstånd inom 3-D skytte är 45 meter men den stora skillnaden är att även små 3-D mål 
kan vara placerade på långa håll.

Gemensamt för alla 3 formerna av skogskytte är att målen kan vara placerade nästan rakt upp eller ner och 
skjutplatsens utformning behöver inte vara anpassade så att skytten står bekvämt och stadigt.

Pilar
För att din utrustning skall fungerar perfekt gäller det att du väljer rätt pil till rätt pilbåge. Materialen har olika 
egenskaper och väljer man pil till de kraftigaste bågarna typ Gladiator och Cobra pilbågen så skall endast carbonpilar 
användas. Carbon och kompositpilar har även den egenskapen att de inte kan bli sneda. Andra material är t.ex. 
aluminium som tom. är ytterligare något lättare än Carbonpilen och som även finns i häftig camouflagedesign. För alla 
traditionella bågskyttar som ej gillar moderna material är ju träpilar ett trevligt val (glöm ej att dessa inte kan användas 
av bågar som är starkare än 30pound)
För att bedriva ett säkert skytte och spara dina pilar från slitage och för att förhindrar att de går av skall du beskjuta en 
tavla ämnad för bågskytte – skjut aldrig mot stumma material typ plankväggar eller liknande eftersom risken är väldigt 
stor att det inte blir något kvar av pilen.

Har ni frågor eller funderingar om bågskytte hjälper vi gärna till 
på Funstuff. 

Kontakta våran kundtjänst via denna länk

http://www.funstuff.se/support/
http://www.funstuff.se/support/

