
Svenska Bågskytteförbundet 
 
Noteringar förda vid möte med den Nordiska Bågskytteunionen (NBU) 
 
Mötesplats: Göteborg i Sverige 
 
Datum: Lördag - Söndag den 12-13 april 2003 
 
Deltagare: Danmark: Rolf Lind och Erik Hjortebjerg 
 Finland: Juhani Jattu 
 Norge: Per Bolstad och Morten Wilmann 
 Sverige: Lars Liljenstolpe, Anders Fredriksson och Berryl Arvehell 
 Färöarna genom Schandorff Vang hade anmält förhinder 
 
Noteringar: Berryl Arvehell utsågs till att föra noteringar under mötet 
 
Öppnande 
 
Lars hälsade välkomna till NBU-mötet som denna gång arrangerades i Sverige. 
Han framförde även en hälsning från Schandorff som tyvärr ej hade möjlighet att komma men 
han följer NBU-arbetet med stort intresse. Schandorff hade även hälsat att vi är välkomna att 
förlägga ett NBU-möte på Färöarna när vi så önskar. 
Lars presenterade även ett förslag till mötesagenda som godkändes. 
 
Mötesordning 
 
Lars gick igen de praktiska frågorna kring mötet, såsom tider, ekonomiska förutsättningarna, 
uppdatering av en adressförteckning samt informerade om att Bo Palm från Göteborg kommer 
till kvällen för att informera om ett projekt vi kallar Vision väst. 
 
Presentationer och återkoppling till 2002-års möte 
 
Presentation per förbund och deltagare genomfördes: 
Finland: Juhani meddelar att han inte är engagerad direkt inom det Finska förbundet men 

representerar dem internationellt. 
 Finska förbundet har stora ekonomiska bekymmer som är ett problem för 

utvecklingen. 
 Det finns ca 2000 medlemmar i Finland varav ca 700 har tävlingslicens. 
 I samband med Juhanis presentation kom vi in på förhållandet mellan FITA och 

IFAA. FITA:s verksamhet är betydligt större men det finns mer eller mindre 
organiserad IFAA-verksamhet inom alla NBU-länder. 

 
Norge: Den Norska förbundsstyrelsen arbetar med en president (ordförande eller 

förman) och 2 vice presidenter. Per är president. 
 En vanlig arbetsform är att de sammanställer arbetsgrupper för olika projekt, 

t.ex. för undervisningsmateriel och ungdomsarbete. 
 Per är dessutom ordförande i FITA:s fältskyttekommitté där han f.n. arbetar med 

en ny finalrond samt traditionell klass. 
 Morten är generalsekreterare i det norska förbundet samt ledamot i FITA:s 

domarkommitté. Han är mycket engagerad i domarutbildning. 



 Norge finansierar ca 50% av sin verksamhet genom statliga medel. 
 Morten påpekar i sammanhanget att ”toppidrotten börjar i den enskilda 

föreningen”. 
  

Norge har tagit ett beslut som innebär att tränare skall ha betalt för sitt arbete då 
det höjer tränarnas status vilket gagnar utvecklingen positivt på lång sikt. 

 Förbundet måste hela tiden planera sin verksamhet utifrån givna och definierade 
mål. 

 
Danmark: Rolf är förman (ordförande eller president) i det danska förbundet och Erik vice 

förman. 
 Rolf berättar att deras statliga anslag är fördelat: 
 1/3-del till elit, 1/3-del till bredd och 1/3-del till administration. 
  

De informerar även om upplägget från den enskilda föreningen till Team 
Danmark. 
I ”botten” arbetas det med bredden genom utbildade tränare. På vägen till eliten 
passerar den duktiga skytten ett Kraftcentre för att slutligen hamna i ett 
elitcentre. De bästa i detta elitcentre utgör sedan grunden för Team Danmark, 
d.v.s. det danska landslaget. 

 
Sverige: Berryl är förbundsordförande, Lars ordförande i förbundsstyrelsen och Anders 

ansvarig för ungdomsbågskyttet. 
 På förbundsnivå finansieras mindre än hälften av verksamheten genom statliga 

pengar. Det statliga anslaget avser i första hand ett administrativt stöd då den 
”levande” idrotten bör vara självfinansierad. 
I Sverige finns Bingolotto vilket är ett spel som tillför idrotten mycket pengar. 
Dessa pengar tillfaller dock föreningarna och ej på förbundsnivå. 
 
Berryl fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nya NBU-stadgar. Enades om att 
de inte skall vara så formella utan mer vara styrande för bästa möjliga 
utveckling av det nordiska bågskyttet. Förslaget sänds per e-post till deltagarna 
vid detta möte för bearbetning inför kommande NBU-möte. 
Om en fråga vid NBU-möte kräver gemensamt beslut skall det ”vinnande” 
förslaget biträdas av minst 2/3-dels majoritet (hö jning till närmast hela tal). 
 

Nordic Cup 
 
Beslutades att dessa tävlingar så långt det är möjligt, skall placeras på geografisk lämplig 
plats. Det är t.ex. olämpligt att arrangera tävlingen i norra Norge, Sverige eller Finland då det 
till stor del omöjliggör deltagande för många ungdomar. 
Beslutades att Nordic Open i framtiden benämns Nordiskt mästerskap för juniorer (ungdomar). 
 
Beslutades om följande ronder för NM i tavla: 
Åldersklass 16-18 recurv och compound   70 m mot 122 cm tavla 
Åldersklass 13-15 recurv och compound   50 m mot 122 cm tavla 
Åldersklass 16-18 barebow (klassiskt)  50 m mot 122 cm tavla 
Åldersklass 13-15 barebow (klassiskt)  30 m mot 122 cm tavla 
 



Norge har problem att få ungdomar att åka till ett NM i fält. För att stimulera till ökad 
fältskjutning föreslås därför att det skall vara en kombination av tavla/fält. 
 
Sverige presenterade ett förslag till rond vid NM i fält. Anders berättade att det är ett förslag 
som diskuterats med juniorer och därför har en viss förankring. 
Beslutades att denna rond används vid NM i Eskilstuna 2003. 
Därefter skall en utvärdering ske där hänsyn till Norges förslag om kombination även skall 
vara med i diskussionen. 
 
Beslutades att varje nation kan ha med fler en ett nominerat lag vid lag-NM. Lagen kallas t.ex. 
Sverige1, Sverige 2, o.s.v. 
Det skall vara recurve- respektive compoundlag men ej uppdelat på dam och herr. 
 
Befintlig turordningslista 2001-2012 beslutades vara fast de närmaste 3 åren, d.v.s. idag t.o.m. 
2005. Därefter kan förändringar ske vid kommande NBU-möten. 
 
Som en förenkling beslutades att de stora NM-plaketterna skall användas både individuellt 
och lag (de små för lag utgår därmed). 
 
Beslutades även att det ej finns några krav på internationella domare utan lokala domare får 
användas. 
 
Samarbete elit (seniorer/ungdom) 
 
Danmark menar att det redan idag förekommer ett visst samarbete på seniornivå samt att det 
knappast är en styrelsefråga. Om och hur ett samarbete skall konstrueras bör vara en fråga för 
våra landslagsledare/tränare. 
 
Diskuterades om vi inte bör arrangera en inomhustävling på långhåll inom norden per år för 
nordisk matchträning. 
Danmark meddelar att redan har en ”färdig” hall för långhållsskjutning med tavlorna 
monterade i tak. Då de enkelt och snabbt hissas ned vid skjutning kan man således enkelt 
arrangera nordiskt gemensamma träningsskjutningar. 
 
Beslutades att Sverige skall kontrollera möjligheten till att arrangera ett gemensamt 
ungdomsläger inomhus med deltagande av både våra bästa juniorer och nordens bästa 
tillgängliga tränare. 
I början av 2004 ansågs vara lämplig tidpunkt. 
 
NM för seniorer 
 
Det fanns en majoritet hos deltagarna för att ej kunna prioritera NM för seniorer i landslags-
planeringen. Efter en konsekvensdiskussion beslutades att vi ej skall arrangera NM för 
seniorer, varken inom- som utomhus. 
 
Samarbete utbildningsfrågor 
 
Per berättade att FITA tagit fram ett undervisningsmateriel för nybörjarinstruktion som finns 
både i pappers- som CD-format. Stor del ägnas år säkerhet. 



Norge önskar få med några ledare vid Sveriges kommande steg-3 kurs (Högre Tränare 
Utbildning – HTU) då de är för få för en egen kurs. 
Sverige är positiva till samarbetet och det beslutades att Sverige i god tid meddelar när det blir 
dags och hur många platser som kan erbjudas. 
 
Vid diskussion om att få bästa tänkbara tävlingsarrangemang informerade Sverige om det 
framtagna kompendiet ”Handledning vid arrangerande av bågskyttetävling”. Beslutades att ett 
ex. sänds till de nordiska länderna både för användning som kontroll för förbättringsförslag. 
 
Morten meddelade att han är villig att delta vid domarutbildning i Norden. Han är ledamot i 
FITA:s domarkommitté och har dessutom lång erfarenhet till denna utbildning. 
 
Samarbete inför/under/efter FITA-kongressen 2003 
 
Noterades på tavla vilka som står i tur för att avgå vid årets FITA-kongress, både i styrelse 
och kommittéer. Efter diskussion med både kort- som långsiktiga mål enades vi om hur de 
nordiska länderna skall argumentera och rösta vid kongressen. 
Grunden för vårt ställningstagande är att få Erdener från Turkiet till nästa FITA-president 
samt att få ett aktivt verkställande utskott. 
I övrigt avstås här från att nämna namn. 
 
Diskuterades även en motion från Belgien om lagskjutning. Skyttarna skall enligt förslaget 
växla efter varje pil istället för det vanligaste idag, efter varje 3-pilsserie. 
Då förslaget innebär större krav på ett fungerande lag var alla positiva till förslaget. 
 
Domarfrågor 
 
Diskuterades hur vi identifierar våra domare vid tävlingar. Sverige visade foton på den 
domarväst som tagits fram för att användas vid SBF-tävlingar (Svenska mästerskap och 
liknande). Vid nationella tävlingar använder varje domare det domarkort som erhållits efter 
godkänd domarutbildning. 
 
I Norge har man ett system som innebär att i tävlingen deltagande skyttar är domare. 
 
Meddelades att Anders har kontakter (bor på samma ort) hos Sveriges största leverantör för 
leverans av idrottskläder, KOSA. Om någon nation önskar hjälp med väst liknande den som 
Sverige använder kan Anders kontaktas för hjälp. 
 
Nästa NBU-möte 
 
Shangdorff har som nämnt inledningsvis förklarat sitt intresse för att arrangera ett kommande 
NBU-möte på Färöarna. 
Ingen hade något emot att resa till Färöarna men insåg samtidigt att det kanske är lite 
orealistiskt och onödigt dyrt om alla skall resa till Färöarna. 
Frågan skall kontrolleras löpande för senare beslut (de flesta träffas förmodligen vid FITA-
kongressen). Norge åtog sig att arrangera kongressen i Osloregionen. 
Någon gång under perioden mars-april 2004 ansågs vara lämplig tidpunkt. 
 
 
 



Övriga frågor 
 
Bo Palm som är ordförande i Västkustens Bågskytteförbund besökte oss som sista mötespunkt 
på lördagen. Han informerade om det projekt som benämns ”Vision väst” och som omfattar 
ett antal SM-tävlingar, en Grand Prix tävling samt VM i fält 2006 som slutmål. 
 
Som avslutande punkt för att sätta vår tävlingsinstinkt på prov arrangerades en tävling i dart 
på lördagskvällen. 
Resultat: 
1 Sverige (Anders och Berryl) 303 poäng 
2 Sverige/Finland (Lars och Juhani) 296 poäng 
3 Norge (Per och Morten)   225 poäng 
4 Danmark (Rolf och Erik)  172 poäng 
 
 
Noterat av 
Berryl Arvehell 


